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 Dovahkiin, Dovahkiin 

naal ok zin los vahriin 

wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal! 

Ahrk fin norok paal graan 

fod nust hon zindro zaan 

Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal!

Huzrah nu, kul do od, wah aan bok lingrah vod 

Ahrk fin tey, boziik fun, do fin gein! 

Wo lost fron wah ney dov 

ahrk fin reyliik do jul 

voth aan suleyk wah ronit faal krein 

Ahrk fin kel lost prodah, 

Do ved viing ko fin krah, 

Tol fod zeymah win kein meyz fundein! 

Alduin, feyn do jun, 

kruziik vokun staadnau, 

voth aan bahlok wah diivon fin lein! 

Nuz aan sul, fent alok, 

fod fin vul dovah nok, 

fen kos nahlot mahfaeraak ahrk ruz! 

Paaz Keizaal fen kos stin nol bein Alduin jot! 

Dovahkiin, Dovahkiin 

naal ok zin los vahriin 

wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal! 

Ahrk fin norok paal graan 

fod nust hon zindro zaan 

Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal! 

Dragonborn (Skyrim Theme) 

Composer: Jeremy Soule 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η περιγραφή και η 

σύγκριση της μορφολογικής διαδικασίας της σύνθεσης στις νεοελληνικές διαλέκτους 

όπως προκύπτει από την ανάλυση 2500 συνθέτων από τρεις διαφορετικές διαλέκτους, 

την Κρητική, την Ποντιακή και την Επτανησιακή. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία 

σύντομη επισκόπηση των ορισμών που έχουν προταθεί για τη σύνθεση 

αναδεικνύοντας τους λόγους που καθιστούν δύσκολη τη διατύπωση ενός ορισμού που 

να ανταποκρίνεται διαγλωσσικά. Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές ιδιότητες που 

διέπουν τη σύνθεση της ελληνικής γλώσσας και τα βασικά χαρακτηριστικά που 

διαχωρίζουν τη σύνθεση από τις υπόλοιπες μορφολογικές διαδικασίες (π.χ.  

παραγωγή) αλλά και από τη σύνταξη κυρίως με βάση τις μελέτες της Ράλλη (2007) 

και Ralli (2013). Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται τα κατηγοριακά σχήματα πάνω 

στα οποία δομούνται τα σύνθετα στις τρεις υπό εξέταση διαλέκτους και στη συνέχεια 

συγκρίνεται η παραγωγικότητά τους. Στο τρίτο κεφάλαιο τα σύνθετα ταξινομούνται 

με βάση τις γραμματικές σχέσεις των συστατικών τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

μελετάται η σχέση μορφής και σημασίας και προτείνεται η διαίρεση των συνθέτων σε 

τρεις μεγάλες τάξεις: α) διαφανή, β) ημιδιαφανή και γ) αδιαφανή σύνθετα. Στο 

πέμπτο και έκτο κεφάλαιο εξετάζεται η σχέση της σύνθεσης με την παραγωγή και την 

κλίση αντίστοιχα μέσα από τα δεδομένα των τριών διαλέκτων. Τέλος, στο έβδομο 

κεφάλαιο μελετάται η συχνότητα εμφάνισης θεμάτων ξενικής προέλευσης ως 

συστατικά των συνθέτων στις τρεις αυτές διαλέκτους.  
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ABSTRACT

The aim of this master thesis is to describe and compare the morphological 

process of compounding in Modern Greek dialects based on the analysis of 2500 

compounds. Data comes from three dialects, namely, Cretan, Pontic, and Heptanesian. 

The first chapter briefly presents some of the definitions which have been proposed 

for compounding highlighting the reasons that make the formulation of a definition 

that applies cross-linguistically a difficult task. It also presents the basic properties 

that govern the formation of Greek compounds and the main characteristics that 

distinguish compounding from the other morphological processes (e.g. derivation) 

and from syntactic operations based on the studies of Ralli (2007) and Ralli (2013). 

The second chapter presents the main patterns which are involved in the compounding 

process and compares their productivity cross-dialectally. In chapter three compounds 

are classified according to the grammatical relations between their components. The 

fourth chapter examines the relation between form and meaning and it suggests a 

division of compounds in three large classes: a) transparent, b) semi-transparent and 

c) opaque. The next two chapters examine the relation between compounding and

derivation and inflection respectively. Finally, chapter seven examines whether stems 

of foreign origin appear frequently as components of compounds in these dialects. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ο ορισμός της σύνθεσης 

Σύνθεση (Compounding) είναι η μορφολογική διαδικασία κατά την οποία 

λεξήματα (θέματα ή/και λέξεις) συνδυάζονται προκειμένου να δημιουργηθούν 

μορφολογικά πολύπλοκοι σχηματισμοί, τα λεγόμενα σύνθετα (Ralli, 2013: 1). 

Μορφολογικά απλές λέξεις ορίζονται οι λέξεις οι οποίες περιέχουν ως μοναδικό 

συστατικό τους ένα θέμα (π.χ. ξανά) ενώ μορφολογικά πολύπλοκες λέξεις είναι οι 

λέξεις οι οποίες αποτελούνται από τουλάχιστον δύο θέματα ή από ένα θέμα και από 

τουλάχιστον ένα πρόσφυμα το οποίο ανάλογα με τη θέση την οποία κατέχει σε σχέση 

με το θέμα ονομάζεται πρόθημα ή επίθημα. Τα προθήματα προηγούνται του θέματος 

(π.χ. υπο-γράφω) και η διαδικασία που λαμβάνει χώρα ονομάζεται προθηματοποίηση 

(Prefixation) ενώ τα επιθήματα έπονται του θέματος (π.χ. γραφ-ικ-ός) και η 

διαδικασία που λαμβάνει χώρα ονομάζεται επιθηματοποίηση (Suffixation). Η 

προθηματοποίηση και η επιθηματοποίηση είναι διαδικασίες οι οποίες 

πραγματοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και υποκινούν τη δημιουργία 

μορφολογικά πολύπλοκων λέξεων. Ακολουθώντας τη Ράλλη (1992, 1997, 2013), 

υιοθετώ την άποψη πως η σύνθεση, όπως και οι διαδικασίες της παραγωγής 

(Derivation) και της κλίσης (Inflection), εντάσσεται στον τομέα της γραμματικής που 

ονομάζεται μορφολογία (Morphology).  

Η πολυπλοκότητα ως έννοια προσδιορίζει απόλυτα τη διαδικασία της 

σύνθεσης και έχει καθολικό χαρακτήρα καθώς πάντοτε ένα σύνθετο αποτελείται από 

τουλάχιστον δύο θέματα ή λέξεις. Η σύνθεση δεν είναι το ίδιο εύκολο να οριστεί 

λαμβάνοντας υπόψη το είδος των συστατικών που απαρτίζουν ένα σύνθετο. 

Εξετάζοντας τη βιβλιογραφία, οι περισσότεροι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί κατά 

καιρούς για τα σύνθετα δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένες γλώσσες ή ομάδες 

γλωσσών δίχως να έχουν καθολικό χαρακτήρα. 

Παραδοσιακά για την αγγλική γλώσσα, έχει οριστεί ως σύνθεση η διαδικασία 

σχηματισμού μορφολογικά πολύπλοκων στοιχείων από τουλάχιστον δύο λέξεις 

(Marchand 1960: 11, Fabb 1998: 70). Ο ορισμός αυτός ανταποκρίνεται σε γλώσσες  
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όπως η αγγλική η οποία συνδυάζει κυρίως ανεξάρτητες λέξεις και όχι θέματα κατά τη 

δημιουργία σύνθετων λέξεων. 

(1)  Αγγλική 

α. earthbound  <        earth bound 

    προσκολλημένος στη γη  γη      δεσμευμένος 

Ο προαναφερθείς ορισμός της σύνθεσης για την Αγγλική δεν καλύπτει 

γλώσσες όπως η Ελληνική, δηλαδή γλώσσες που έχουν ως βασικά συστατικά των 

συνθέτων τους θέματα. Τα θέματα δεν είναι ολοκληρωμένα γλωσσικά στοιχεία με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να σταθούν μόνα τους σε μία συντακτική δομή. 

Προκειμένου τα θέματα να μετατραπούν σε λέξεις, τις περισσότερες φορές χρειάζεται 

να συμπληρωθούν σε αυτά λεξικά εκπεφρασμένα μορφήματα, τα λεγόμενα κλιτικά 

προσφύματα, τα οποία είναι φορείς μορφοσυντακτικών πληροφοριών. Η αγγλική 

γλώσσα, εξαιτίας της φτωχής κλιτικής μορφολογίας και καθώς δε χρησιμοποιεί 

λεξικά εκπεφρασμένη κλίση για να διακρίνει τις πτώσεις της, διαθέτει ως βασικά 

συστατικά σχηματισμού συνθέτων τις λέξεις. 

(2)  Ελληνική 

α. αγκιναρόραβδο
1
          <     αγκιναρ(α)        ραβδ(ι) 

     ο βλαστός της αγκινάρας  αγκινάρα          ραβδί 

Επιπροσθέτως, ο ορισμός για την Αγγλική δεν ανταποκρίνεται σε περιπτώσεις 

σύνθεσης της κινεζικής γλώσσας όπου αρκετές φορές ο σχηματισμός συνθέτων 

εμπλέκει ως συστατικά δεσμευμένα θέματα (bound stems) και όχι λέξεις. 

1
 Παράδειγμα από την κρητική διάλεκτο. 
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(3)  Κινεζική 

α. mùbǎn
2

 <           mù-        -bǎn 

  σανίδα  ξύλο   σανίδα 

Σύμφωνα με τους Bauer (2001: 695), Haspelmath (2002: 85), Booij (2005: 75) 

και Ralli (2013: 10), σύνθετο ορίζεται το στοιχείο που περιέχει δύο ή περισσότερα 

λεξήματα (Lexemes). Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, τα λεξήματα ενεργοποιούνται 

κατά τη συνθετική διαδικασία είτε ως θέματα είτε ως λέξεις ανάλογα με τις ανάγκες 

και ιδιαιτερότητες των διαφόρων γλωσσών. Ο ορισμός εφαρμόζεται τόσο σε γλώσσες 

που βασίζονται κυρίως σε θέματα (Ελληνική) όσο και σε γλώσσες που βασίζονται σε 

ανεξάρτητες λέξεις (Αγγλική). 

1.2 Τα χαρακτηριστικά των ελληνικών συνθέτων 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα βασικά 

χαρακτηριστικά των ελληνικών συνθέτων όπως αυτά προκύπτουν από τις μελέτες της 

Ράλλη (2007) και Ralli (2013). Τα παρακάτω κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για 

να οριστούν τα χαρακτηριστικά των συνθέτων (φωνολογικά, δομικά και 

σημασιολογικά) μας επιτρέπουν επίσης να διακρίνουμε τη σύνθεση από την 

προσφυματοποίηση αλλά και από τη σύνταξη. 

1.2.1  Φωνολογικά χαρακτηριστικά  

Παρακάτω θα παρουσιαστεί ο τόνος ως βασικό φωνολογικό χαρακτηριστικό που 

διέπει ένα σύνθετο. Βασική ιδέα της θέσης είναι πως ένα στοιχείο για να θεωρηθεί 

λέξη θα πρέπει να έχει έναν και μόνο τόνο. 

2
  Packard, J. (2000). The Morphology of Chinese. Cambridge: Cambridge University Press p.90-91. 
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1.2.1.1 Ένας τόνος           

Ο μοναδικός τόνος αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των συνθέτων της 

ελληνικής γλώσσας.  Η ιδιότητα αυτή των συνθέτων τα ορίζει ως φωνολογικές λέξεις. 

Επιπλέον, ο μοναδικός τόνος διαφοροποιεί τα σύνθετα από τις συντακτικές φράσεις 

ανεξάρτητα από τη σχέση των επιμέρους συστατικών τους καθώς οι τελευταίες 

περιέχουν τουλάχιστον δύο στοιχεία τα οποία λαμβάνουν ξεχωριστό τόνο. 

 

(4)  Σύνθετο                    Συστατικό 1                 Συστατικό  2                        Διάλεκτος 

 α. καβροχαχάλα                καβρ(ος)                        χαχάλα                              Κρητική 

    δαγκάνα καβουριού               καβούρι                               δαγκάνα              

 β. στυπόγλυκος                 στυπ(ος)                         γλυκ(υς)                       Ποντιακή 

    ξινός και γλυκός                       ξινός                                    γλυκός 

 γ. βραχνοκόκορας           βραχν(ος)                       κόκορας                        Επτανησιακή 

    τραχύς κόκορας                       τραχύς                                  κόκορας 

 

Τα όρια ενός συνθέτου αντιστοιχούν σε μία φωνολογική λέξη κάτι που γίνεται 

σαφές από τον ένα τόνο. Αποτέλεσμα αυτής της ιδιότητας είναι τα σύνθετα της 

Ελληνικής να γράφονται ως μία λέξη (ενιαία γραφική ενότητα). Επιπλέον, τα σύνθετα 

της Ελληνικής με βάση τη θέση του τόνου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε 

εκείνα που ο τόνος του συνθέτου συμπίπτει με τον τόνο της κεφαλής όταν 

χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητη λέξη (4α,γ) και β) σε εκείνα που ο τόνος είναι 

διαφορετικός (4β). 

 

1.2.2 Δομικά χαρακτηριστικά 

Παρακάτω, θα παρουσιαστούν τα δομικά χαρακτηριστικά που διέπουν τις 

σύνθετες λέξεις. Σύμφωνα με τη Ralli (2013: 14-18, 20-22), τα σημαντικότερα 

δομικά χαρακτηριστικά των συνθέτων έχουν να κάνουν με τη δομική θέση των  
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συστατικών, την ιδιότητα των συνθέτων να βασίζονται σε θέματα, το δείκτη 

σύνθεσης και τη λεξική ακεραιότητα. 

 

1.2.2.1 Η δομική σχέση των συστατικών 

Τα θέματα, σε αντίθεση με τα προσφύματα, δεν παρουσιάζουν περιορισμούς 

ως προς τη θέση που καταλαμβάνουν σε μία σύνθετη δομή. Έτσι ενώ τα επιθήματα 

τοποθετούνται στο τέλος μίας λέξης και τα προθήματα στην αρχή της, τα θέματα δεν 

παρουσιάζουν περιορισμούς ως προς τη θέση που θα πρέπει να εμφανίζονται, με 

αποτέλεσμα να μπορούν να αποτελούν είτε πρώτο είτε δεύτερο συστατικό μίας 

σύνθετης λέξης. 

 

(5)  Σύνθετο                     Σύνθετο                                   Διάλεκτος 

α. ατζ-ο-νεύρa                 vs                          στραβ-άτζ-η-ς                              Κρητική 

   τένοντας της γάμπας                           στραβοπόδης 

β. ποδαρ-ο-μύτιν             vs                          εφτα-πόδαρ-ος                              Ποντιακή 

    η μύτη του ποδιού                                αυτός που μπορεί να κάνει τα πάντα
3
 

γ. καλαμ-ό-κουνια           vs                         φυλλ-ο-κάλαμ-ο                       Επτανησιακή 

   κούνια από καλάμια                                               καλάμι ψαρέματος 

 

Βέβαια, όπως παρατηρεί η Ralli (2013: 16) η σειρά των συστατικών σε ένα 

σύνθετο δεν είναι εντελώς ελεύθερη αφού διάφοροι παράγοντες (π.χ. η κεφαλή, η 

δομική σχέση των συστατικών κ.ά.) μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο ώστε ένα 

συστατικό να είναι πρώτο ή δεύτερο συστατικό ενός συνθέτου. 

 

 

                                                      
3
 Μεταφορική σημασία. 
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1.2.2.2 Θέματα ως βάσεις σχηματισμού συνθέτων 

Τα θέματα αποτελούν τα βασικότερα συστατικά των ελληνικών συνθέτων. 

Καθώς η Ελληνική είναι από τις γλώσσες που πραγματώνουν την κλίση τους στο 

δεξιό μέρος της λέξης, τα θέματα εμφανίζονται κατά τη συντριπτική πλειοψηφία τους 

στο αριστερό μέρος του συνθέτου. Το δεύτερο συστατικό ενός συνθέτου μπορεί να 

είναι θέμα ή λέξη, ανάλογα με την περίπτωση.  

 

 Σύνθετα με πρώτο συστατικό θέμα  

(6)  Σύνθετο                Συστατικό 1                   Συστατικό 2                           Διάλεκτος 

α. νεροσύγκληση              νερ(ο)                       σύγκληση                                Κρητική  

    νεροποντή                             νερό                             καταιγίδα 

β. ανιφτοκάτα                ανιφτ(ος)                          κάτα                                   Ποντιακή 

     άπλυτος
4
                            άπλυτος                                 γάτα 

γ. αλογοσέρνω           αλογ(ο)                             σέρνω                           Επτανησιακή 

   τιμωρώ, απειλώ                    άλογο                                        σέρνω 

 

Σύνθετα με δεύτερο συστατικό θέμα 

(7)  Σύνθετο           Συστατικό 1                       Συστατικό 2                         Διάλεκτος 

α. πανωμύλι                     πάνω                                μυλ(ος)                                Κρητική 

    ο επάνω μυλόλιθος              πάνω                                          μύλος 

β. εξωχώραφον                έξω                             χωράφιν                             Ποντιακή 

    μακρινό αγροτεμάχιο           έξω                                    χωράφι 

γ. απανώρουγες              απάνω                      ρουγ(ες)                        Επτανησιακή 

   οι επάνω δρόμοι                    πάνω                            δρόμοι 

 

                                                      
4
 Σκωπτικά. 
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Σύνθετα με πρώτο και δεύτερο συστατικό θέμα 

(8)  Σύνθετο              Συστατικό 1                     Συστατικό 2                        Διάλεκτος 

α. πηλοτσίκαλο                πηλ(ινος)                      τσικαλ(ι)                              Κρητική 

    πήλινη χύτρα                       πήλινος                              χύτρα 

β. λυκοτόπιν                      λυκ(ος)                           τοπ(ος)                             Ποντιακή 

    μέρος με λύκους                     λύκος                                       τόπος 

γ. αφρόψαρο                     αφρ(ος)                       ψαρ(ι)                         Επτανησιακή 

    ψάρι του αφρού                      αφρός                                 ψάρια 

 

Τα παραδείγματα στο (6), (7) και (8) δείχνουν πως τα θέματα αποτελούν τις 

βασικότερες μονάδες σχηματισμού σύνθετων λέξεων για την ελληνική γλώσσα σε 

αντίθεση με άλλες γλώσσες (π.χ. Αγγλική) οι οποίες χρησιμοποιούν ως βάσεις 

σχηματισμού σύνθετων λέξεων κυρίως ανεξάρτητες λέξεις.  

 

1.2.2.3 Δείκτης σύνθεσης 

Τα σύνθετα της νέας ελληνικής γλώσσας περιέχουν ένα κενό σημασιολογικό 

στοιχείο το οποίο τοποθετείται μεταξύ των δύο συστατικών των συνθέτων και 

πραγματώνεται ως /ο/. Σύμφωνα με τη Ralli (Ralli 2006, 2007 a,b, 2008), το στοιχείο 

/ο/ κατάγεται από το θεματικό φωνήεν των αρχαίων ελληνικών. Το θεματικό φωνήεν 

έχει συγχρονικά επαναναλυθεί καθώς από ένα απλό μέρος λεξικού στοιχείου 

μετατράπηκε σε δείκτη σύνθεση αποκτώντας πλέον γραμματική λειτουργία. Ο 

δείκτης σύνθεσης σε ορισμένες περιπτώσεις απουσιάζει από τα σύνθετα κάτι που 

οφείλεται σύμφωνα με τη Νικολού (2003) σε φωνολογικούς λόγους. Συγκεκριμένα, ο 

δείκτης σύνθεσης αποβάλλεται όταν έπονται τα φωνήεντα /a/ και /e/ τα οποία είναι 

ισχυρότερα στην κλίμακα της φωνηεντικής ιεραρχίας (π.χ. αγγριγιαμύγδαλος) 
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(9)  Σύνθετο         Συστατικό 1       Δείκτης σύνθεσης        Συστατικό 2         Διάλεκτος 

α. ρακοκάζανο          ρακ(η)                        -ο-                        καζαν(ι)               Κρητική 

     καζάνι για ρακή          ρακή                                                                     καζάνι   

β. ανεμοβρεχή         ανεμ(ος)                       -ο-                         βρεχή               Ποντιακή 

     άνεμος με βροχή       άνεμος                                                                    βροχή 

γ. αφεντόκορμο       αφεντ(ης)                     -ο-                         κορμ(ι)        Επτανησιακή      

    ωραίο σώμα                αφέντης                                                                  κορμί 

 

1.2.2.4 Λεξική ακεραιότητα 

Η αρχή της λεξικής ακεραιότητας (lexical integrity principle) διατυπώθηκε 

από τον Anderson (1992: 84) και δηλώνει πως οι συντακτικοί κανόνες δεν έχουν 

πρόσβαση στο εσωτερικό μίας λέξης και πως οι λέξεις χτίζονται με διαφορετικό 

τρόπο σε σχέση με τις συντακτικές δομές. Η Ralli (2013: 21) προτείνει 3 κριτήρια με 

τα οποία αποδεικνύεται πως τα σύνθετα διαφέρουν από τις συντακτικές φράσεις. 

Το πρώτο κριτήριο αναφέρεται στη μη δυνατότητα εισαγωγής άλλου 

στοιχείου στο εσωτερικό της δομής ενός συνθέτου. Σε ένα ήδη σχηματισμένο  

σύνθετο η σύνταξη δεν μπορεί  να εισάγει κάποιο στοιχείο όπως επίσης δεν μπορεί να 

τροποποιήσει κάποιο από τα υπάρχοντα στοιχεία εντός του συνθέτου. Το δεύτερο 

κριτήριο αφορά την απουσία κάποιου ανεξάρτητου τροποποιητή (π.χ. πολύ) ή 

παρατακτικού στοιχείου (π.χ. και, ή) ενώ το τρίτο κριτήριο αφορά την απουσία 

κλίσης στο εσωτερικό της λέξης. 

(10)     

Διαδικασία                        Ονοματική Φράση                                                 Σύνθετο 

                               άδικος θάνατος                                                αδικοθάνατος            

Παράταξη                     άδικος και βίαιος θάνατος                     *αδικοκαιβιαιοθάνατος 

Εισαγωγή        άδικος άγριος θάνατος *αδικοαγριοθάνατος 



Μεταπτυχιακή Διατριβή με τίτλο: «Δια-διαλεκτική σύγκριση στη σύνθεση των Νεοελληνικών 

διαλέκτων» 

Γεώργιος Α. Χαιρετάκης 

 

18 

 

 

Τροποποίηση                  πολύ άδικος θάνατος *πολυαδικοθάνατος 

Εσωτερική Κλίση       άδικοι θάνατοι *αδικοιοθάνατοι 

 

Τα παραδείγματα στο (10) αποδεικνύουν πως η σύνταξη δεν μπορεί να 

επέμβει στην εσωτερική δομή των λέξεων. Ο τομέας που είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος για τη δημιουργία μορφολογικά πολύπλοκων λέξεων είναι η μορφολογία. 

Η μορφολογία αποτελεί αυτόνομο τομέα της γραμματικής και είναι υπεύθυνη για την 

ανάλυση μορφολογικά πολύπλοκων λέξεων έχοντας ως ελάχιστη μονάδα ανάλυσης 

το μόρφημα. Αντιθέτως, η σύνταξη ως ανεξάρτητος τομέας της γραμματικής 

αναλαμβάνει την παραγωγή φράσεων και την ανάλυση των συστατικών μίας 

πρότασης. Αυτά τα συστατικά είναι οι λέξεις. Όταν οι λέξεις μεταβούν στον τομέα 

της σύνταξης είναι πλέον μη αναλύσιμες και αποτελούν την ελάχιστη μονάδα 

ανάλυσης των φράσεων στις οποίες ανήκουν. 

 

1.2.3 Σημασιολογικά χαρακτηριστικά 

Παρακάτω θα παρουσιαστεί ένα βασικό χαρακτηριστικό που διέπει μία 

μεγάλη ομάδα συνθέτων, δηλαδή η σημασιολογική αδιαφάνεια.  

 

1.2.3.1 Σημασιολογική αδιαφάνεια (Semantic Opacity) 

Η σημασιολογική αδιαφάνεια αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το οποίο σε 

μία πολύπλοκη δομή, η σημασία δεν μπορεί να προβλεφθεί από τα επιμέρους 

στοιχεία που την απαρτίζουν. Σε πολλές περιπτώσεις η σημασία των συνθέτων της 

νέας ελληνικής γλώσσας δεν υπολογίζεται από το άθροισμα των επιμέρους σημασιών 

των συστατικών τους. Αυτά τα σύνθετα ονομάζονται σημασιολογικά αδιαφανή. Σε 

αντίθεση με τα σημασιολογικά αδιαφανή σύνθετα, τα σημασιολογικά διαφανή 

σύνθετα διαμορφώνουν σημασίες οι οποίες προβλέπονται από τις σημασίες των 

συστατικών τους. Τα παρακάτω παραδείγματα από τις νεοελληνικές διαλέκτους  
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καθιστούν ακόμα πιο σαφή τη διάκριση μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών σύνθετων 

λέξεων. 

Σύνθετα με σημασιολογική διαφάνεια 

(11)  Σύνθετο    Συστατικό 1 Συστατικό 2  Διάλεκτος 

α. ζουριδόπλακα            ζουριδ(α)      πλακα  Κρητική 

 παγίδα για νυφίτσες  νυφίτσα  παγίδα 

β. αγγουροκλέφτας      αγγουρ(ιν)  κλέφτας   Ποντιακή 

    κλέφτης αγγουριών  αγγούρι  κλέφτης 

 γ. μπακαλαόπιτα    μπακαλα(ος)  πιτα      Επτανησιακή 

     πίτα με βακαλάο  βακαλάος   πίτα 

Σύνθετα με σημασιολογική αδιαφάνεια 

(12)  Σύνθετο                  Συστατικό 1   Συστατικό 2   Διάλεκτος 

α. σπαθοκόβγω σπαθί κόβγω         Κρητική 

    μιλάω πολύ      σπαθί    κόβω 

β. ανεμοφώλιν ανεμ(ος)    φώλιν       Ποντιακή 

    εξόγκωμα   άνεμος    φωλιά 

γ. αετονύχι  αετ(ος)    νύχι    Επτανησιακή 

    είδος σταφυλιού     αετός  νύχι 
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2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Οι τρεις υπό εξέταση διάλεκτοι διαθέτουν ένα μεγάλο αριθμό συνθέτων τα 

οποία ανήκουν σε όλες τις βασικές γραμματικές κατηγορίες της γλώσσας 

(Ουσιαστικά, Επίθετα, Ρήματα). Επίσης, κάποιες από αυτές διαθέτουν επιρρηματικά 

σύνθετα τα οποία παράγονται από σύνθετα επιθέτων (π.χ. καλόκαρδα < καλόκαρδος) 

ή αποτελούνται από ήδη υπάρχοντα επιρρήματα τα οποία είτε παράχθηκαν από 

επίθετα πριν από τη διαδικασία της σύνθεσης (π.χ. βλεποφάνερα) είτε αποτελούν 

μορφολογικά απλές λέξεις (π.χ. μπροσταπίσω). Επιπλέον, ένας μικρός αριθμός 

επιρρηματικών συνθέτων σχηματίζεται εξωκεντρικά (π.χ. ψυχομέτρι) δίχως να 

παράγεται από βάση επιθέτου. Τέλος, ένας μικρός αριθμός συνθέτων διαθέτει ως 

πρώτο συστατικό αντωνυμία ή αριθμητικό. 

 

Πίνακας 1. Κατανομή των συνθέτων σε γραμματικές κατηγορίες (Σύνολο συνθέτων: 

2500). 
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Ο πίνακας 1 παρουσιάζει την κατανομή των συνθέτων, με βάση τη 

γραμματική κατηγορία στην οποία ανήκουν, συνολικά και στις τρεις διαλέκτους. Τα 

σύνθετα που ανήκουν στην κατηγορία των ουσιαστικών είναι περισσότερα σε σχέση 

με τις υπόλοιπες κατηγορίες (60.68%) ενώ στη συνέχεια ακολουθούν τα σύνθετα 

επιθέτων (20.56%) και τα ρηματικά σύνθετα (16.32%). Τέλος, λιγότερο παραγωγική 

κατηγορία η οποία προκύπτει κατά τη διαδικασία της σύνθεσης είναι αυτή των 

επιρρημάτων (2.44%).  

 

2.1 Ουσιαστικά 

Τα σύνθετα που ανήκουν στην κατηγορία των ουσιαστικών, όπως φαίνεται 

και στον πίνακα 2, αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα συνθέτων και στις τρεις 

διαλέκτους μεμονωμένα.  

Πίνακας 2. Κατανομή σύνθετων ουσιαστικών ανά διάλεκτο (Σύνολο συνθέτων για 

κάθε διάλεκτο: Κρητικά: 1000, Ποντιακά: 1000, Επτανησιακά: 500). 
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Για την Επτανησιακή διάλεκτο το ποσοστό του 67.8% του συνολικού της 

δείγματος αποτελείται από σύνθετα ουσιαστικά ενώ για την Ποντιακή και Κρητική 

διάλεκτο  το ποσοστό είναι 59% και 58.8% αντίστοιχα.  

Παρακάτω θα δοθεί έμφαση στα σχήματα δόμησης των σύνθετων 

ουσιαστικών αναφορικά με τις κατηγορίες που μετέχουν στο σχηματισμό τους. Η 

δημιουργία σύνθετων ουσιαστικών μπορεί να πραγματωθεί με δύο τρόπους. Ο 

πρώτος και συνηθέστερος τρόπος προϋποθέτει πως η κεφαλή (head) του συνθέτου, 

δηλαδή το δεύτερο συστατικό το οποίο είναι υπεύθυνο για την απόδοση της 

κατηγορίας και της βασικής σημασίας της λέξης, ανήκει στην κατηγορία των 

ουσιαστικών (ενδοκεντρικότητα).  

(1)   [Y]x + [Z]n [X]n              όπου:       [Y], [Z] Οποιοδήποτε λέξημα 

                                               [Χ] Τελικό σύνθετο 

                                                                 x Οποιαδήποτε κατηγορία 

                                                                 n Noun (Ουσιαστικό) 

 

Ο δεύτερος και λιγότερο συχνός τρόπος σχηματισμού σύνθετων ουσιαστικών 

προϋποθέτει την ενεργοποίηση του παραγωγικού τομέα της γραμματικής αμέσως 

μετά τη σύνθεση δύο στοιχείων, κατά τη διάρκεια της οποίας λαμβάνει χώρα η 

προσφυματοποίηση και συγκεκριμένα η επιθηματοποίηση με επιθήματα που 

αλλάζουν την κατηγορία
5
 της βάσης του συνθέτου στην οποία ενώνονται σε 

ουσιαστικό. Σε αυτή την περίπτωση η κεφαλή δεν είναι ένα από τα συστατικά του 

συνθέτου αλλά το παραγωγικό επίθημα που είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό της 

κατηγορίας και της σημασίας του συνθέτου (εξωκεντρικότητα). 

 

                                                      
5
  Υπάρχουν και περιπτώσεις εξωκεντρικών δομών όπου η κεφαλή διατηρεί την κατηγορία της 

σύνθετης βάσης (π.χ. αλλαξοκαιριά). Η τελική κατηγορία ενός συνθέτου, το οποίο χτίζεται 

δεξιόστροφα, ορίζεται πάντοτε απο το στοιχείο το οποίο εισάγεται τελευταίο σε μία δομή (εδώ: το –ια 

μέσω της παραγωγής). 
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(2)  [Y]x+[Z]x  [V]x  + Nominal Dsuf  [X]n     όπου:    [Y], [Z]  Οποιοδήποτε λέξημα 

                                                                                 [V]  Σύνθετο θέμα 

                                                                                 [Χ] Τελικό σύνθετο 

                                                                                                x Οποιαδήποτε κατηγορία 

        n Noun (Ουσιαστικό) 

 

Πίνακας 3. Κατανομή των ουσιαστικών με βάση το είδος της κεφαλής (Σύνολο 

σύνθετων ουσιαστικών και στις τρεις διαλέκτους: 1517). 
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Σύμφωνα με τον πίνακα 3, τα περισσότερα σύνθετα ουσιαστικά (96.44%) 

αποκτούν την κατηγοριακή τιμή και τη βασική τους σημασία από το δεύτερο 

συστατικό τους στοιχείο. Αντίθετα, λίγες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες η κεφαλή 

ενός σύνθετου ουσιαστικού είναι ένα ονοματικό επίθημα (3.56%).  

 

2.1.1 Ενδοκεντρικά σύνθετα ουσιαστικά 

Παρατηρώντας τον πίνακα 4, τα κατηγοριακά σχήματα δόμησης που μετέχουν 

στη δημιουργία σύνθετων ουσιαστικών και τα οποία έχουν ως κεφαλή θέμα ή λέξη 

ουσιαστικό είναι: α) [Ουσιαστικό+Ουσιαστικό] (63.36%), β) [Επίθετο+Ουσιαστικό] 

(28.91%), γ) [Ρήμα+Ουσιαστικό] (3.49%), δ) [Επίρρημα+Ουσιαστικό] (2.80%), ε) 

[Αριθμητικό επίθετο+Ουσιαστικό] (0.68%), στ) [Ουσιαστικό+Επίθετο] (0.48%), ζ) 

[Αριθμητικό+Ουσιαστικό] (0.27%). 

Πίνακας 4. Σχήματα παραγωγής σύνθετων ενδοκεντρικών ουσιαστικών (Σύνολο 

ενδοκεντρικών σύνθετων ουσιαστικών και στις τρεις διαλέκτους: 1463/1517). 
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Το σχήμα δόμησης [Ουσιαστικό+Ουσιαστικό] αποτελεί το παραγωγικότερο 

μοτίβο σχηματισμού ενδοκεντρικών σύνθετων ουσιαστικών και στις τρεις 

διαλέκτους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πίνακα 5, το ποσοστό για την Κρητική 

ανέρχεται στο 67.26% ενώ για την Ποντιακή και Επτανησιακή στο 62.52% και 

59.31% αντίστοιχα.  

Πίνακας 5. Κατανομή του κατηγοριακού μοτίβου σχηματισμού ενδοκεντρικών 

σύνθετων ουσιαστικών [Ουσιαστικό+Ουσιαστικό] (Σύνολο για Κρητικά: 381/568, 

για Ποντιακά: 355/571, για Επτανησιακά: 188/317). 

  

 

 

Τα συστατικά που μετέχουν στη σύνθεση με βάση αυτό το μοτίβο, όπως θα 

δούμε διεξοδικά στο κεφάλαιο 3, μπορούν: α) να έχουν σχέση υπόταξης, β) το ένα  
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από τα δύο συστατικά να προσδιορίζει το άλλο, γ) να βρίσκονται σε σχέση 

παράταξης. Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα και από τις τρεις διαλέκτους. 

 

(3)  Σύνθετο                   Συστατικό 1                   Συστατικό 2 Δίαλεκτος 

α. λαδομαγατζές                  λαδ(ι)                           μαγατζές                               Κρητική 

    αποθήκη για λάδι                      λάδι                                κελάρι 

β. αβτζόσκυλλος                αβτζ(ης)                           σκυλλος                            Ποντιακή 

     κυνηγόσκυλο                         κυνηγός                                   σκύλος 

γ. πετρόψαρα                     πετρ(α)                              ψαρα                     Επτανησιακή 

    ψάρια που ζουν σε πέτρες       πέτρα                  ψάρια 

 

Πίνακας 6. Κατανομή του κατηγοριακού μοτίβου σχηματισμού ενδοκεντρικών 

σύνθετων ουσιαστικών [Επίθετο+Ουσιαστικό] (Σύνολο για Κρητικά: 142/568, για 

Ποντιακά: 182/571, για Επτανησιακά: 99/317). 
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Το μοτίβο [Επίθετο+Ουσιαστικό] αποτελεί ιδιαίτερα παραγωγικό σχήμα 

σύνθεσης ενδοκεντρικών σύνθετων ουσιαστικών και στις τρεις διαλέκτους  

(Ποντιακά: 31.87%, Επτανησιακά: 31.23%, Κρητικά 25%). Το επίθετο ως  πρώτο 

συστατικό προσδίδει μία ή περισσότερες ιδιότητες στο ουσιαστικό που ακολουθεί. 

Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα και από τις τρεις διαλέκτους. 

(4)  Σύνθετο        Συστατικό 1                   Συστατικό 2                    Διάλεκτος 

 α. παχοβλάστακο     παχ(υ)ς                        βλαστακ(ι)         Κρητική 

     παχύς (μεγάλος) βλαστός        παχύ                               μικρός βλαστός 

β. πικροθάλασσα                   πικρ(ος)                        θάλασσα    Ποντιακή 

     πικρή θάλασσα                           πικρός                                  θάλασσα 

γ. ξερογαλέτα            ξερ(ος)                γαλέτα     Επτανησιακή 

    ξερό ψωμί                             ξερός                                  ψωμί 

 

Πίνακας 7. Κατανομή του κατηγοριακού μοτίβου σχηματισμού ενδοκεντρικών  

σύνθετων ουσιαστικών [Ρήμα+Ουσιαστικό] (Σύνολο για Κρητικά: 26/568, για 

Ποντιακά: 5/571, για Επτανησιακά: 20/317). 
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Το κατηγοριακό μοτίβο [Ρήμα+Ουσιαστικό] εμφανίζει μία σχετική 

παραγωγικότητα στην Επτανησιακή (8.2%) και Κρητική (4.58%) διάλεκτο ενώ στο 

δείγμα της Ποντιακής είναι σχεδόν ανύπαρκτο (0.88%). Παρακάτω παρουσιάζονται 

ενδεικτικά παραδείγματα και από τις τρεις διαλέκτους. 

 

(5) Σύνθετο                      Συστατικό 1           Συστατικό 2                Διάλεκτος 

α. χασκόσπηλιος                  χασκ(ω)              σπηλιος          Κρητική 

    σπηλιά με μεγάλο άνοιγμα                       χάσκω                  σπηλιά 

β. σαπόγερος                                    σαπ(ίζω)
6
        γερος        Ποντιακή 

    γέρος που έχει σαπίσει       σαπίζω           γέρος 

γ. βουτιτσέλι                       βουτ(ω)                     uccelli                Επτανησιακή 

  πουλί που βουτάει για  να πιάσει ψάρια     βουτώ       πουλί 

 

Πίνακας 8. Κατανομή του κατηγοριακού μοτίβου σχηματισμού ενδοκεντρικών 

σύνθετων ουσιαστικών [Επίρρημα+Ουσιαστικό] (Σύνολο για Κρητικά: 13/568,  για 

Ποντιακά: 22/571, για Επτανησιακά: 6/317). 

 

 

                                                      
6
 Ενεργοποίηση του περιορισμού  του γυμνού θέματος (σαπόγερος αντί *σαπιζόγερος). 
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Το σχήμα [Επίρρημα+Ουσιαστικό] εμφανίζεται σε μικρό ποσοστό και στις 

τρεις διαλέκτους (Ποντακά: 3.85%, Κρητικά: 2.29% Επτανησιακά: 1.89%). Σύμφωνα 

με τη Ralli (2013: 32), οι δομές αυτού του είδους δεν περιλαμβάνουν ως πρώτο 

συστατικό τους επίρρημα. Συγκεκριμένα προτείνει πως το επίρρημα έχει 

επαναναλυθεί και επαναχαρακτηριστεί ως επίθετο, θέση που στηρίζεται στο γεγονός 

πως τα επιρρήματα προσδιορίζουν πάντοτε ρήματα ενώ τα επίθετα προσδιορίζουν 

πάντοτε ουσιαστικά. Στην παρούσα εργασία διατηρείται ο χαρακτηρισμός της δομής 

ως [Επίρρημα+Ουσιαστικό] καθώς η ταξινόμηση των κατηγοριακών σχημάτων 

δόμησης προσδιορίζεται από την αρχή του κεφαλαίου με βάση την κατηγορία των 

λεξημάτων οι οποίες προσδιορίζονται από το Νοητικό Λεξικό. Η επανανάλυση 

τίθεται σε εφαρμογή με διαδικασίες εκτός του Νοητικού Λεξικού. Παρακάτω 

παρουσιάζονται παραδείγματα και από τις τρεις διαλέκτους. 

 

(6)  Σύνθετο                                     Συστατικό 1            Συστατικό 2             Διάλεκτος 

α. 
7
συνωροαντρόυνο                 συνωρ(α)

8
              αντρόυνο         Κρητική 

      ζευγάρι που έγινε πρόσφατα αντρόγυνο    πρόσφατα                     αντρόγυνο 

β. απανωθύριν                                      απάνω                     θύριν Ποντιακή 

     παράθυρο σε υψηλή θέση                              πάνω                            πόρτα 

γ. απανώστρατες                                   απάνω                    στρατες            Επτανησιακή 

     οι πάνω δρόμοι μιας περιοχής                      πάνω                             δρόμοι 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 Ενεργοποίηση του περιορισμού  του γυμνού θέματος (συνωροαντρόυνο αντί *συνωραοαντρόυνο). 

8
  Σύνωρα συνDpref + ωραstem +αDsuf. Επίρρημα που δεν παράχθηκε από επίθετο. 
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Πίνακας 8. Κατανομή του κατηγοριακού μοτίβου σχηματισμού ενδοκεντρικών 

σύνθετων ουσιαστικών [Αριθμητικό επίθετο+Ουσιαστικό] (Σύνολο για Κρητικά: 

4/568, για Ποντιακά: 5/571, για Επτανησιακά: 1/317). 

 

 

Ο σχηματισμός σύνθετων ουσιαστικών με βάση το κατηγοριακό μοτίβο 

[Αριθμητικό επίθετο+Ουσιαστικό] είναι περιθωριακός και στις τρεις διαλέκτους 

(Ποντιακά: 0.88%, Κρητικά: 0.70%, Επτανησιακά: 0.32%). Το αριθμητικό επίθετο 

που προηγείται του ουσιαστικού δηλώνει τη σειρά. 

 

(7)  Σύνθετο       Συστατικό 1                   Συστατικό 2              Διάλεκτος 

 α. πρωτογρέ          πρωτ(ος)                            γρέ                              Κρητική 

     η γηραιότερη γυναίκα     πρώτος     γριά 

β. τριτολάλεμαν    τριτ(ος)                          λάλεμαν                Ποντιακή 

     τρίτη πρόσκληση      τρίτος                                 πρόσκληση 

γ. δευτεροΰπνι                      δευτερ(ος)               υπν(ος)                   Επτανησιακή 

     ο ύπνος μετά το ξύπνημα           δεύτερος      ύπνος 
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Πίνακας 9. Κατανομή του κατηγοριακού μοτίβου σχηματισμού σύνθετων 

ενδοκεντρικών ουσιαστικών [Αριθμητικό+Ουσιαστικό] (Σύνολο για Κρητικά: 1/568, 

για Ποντιακά: 1/571, για Επτανησιακά: 2/317). 

   

 

Τα αριθμητικά ως πρώτα συστατικά ενός συνθέτου αν και εμφανίζονται 

σπάνια ως προσδιοριστικά ουσιαστικών (Επτανησιακά: 0.63%, Κρητικά: 0.18%, 

Ποντιακά: 0.18%), τα συναντάμε κυρίως ως προσδιοριστικά επιθέτων έχοντας ως 

κύρια λειτουργία την επίταση της σημασίας του επιθέτου που προσδιορίζουν. Μερικά 

παραδείγματα παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

(8)  Σύνθετο       Συστατικό 1          Συστατικό 2                    Διάλεκτος 

α. εφτάζυμο             εφτά                      ζύμη         Κρητική/Επτανησιακή 

    είδος ψωμιού με πολλές ζύμες                 εφτά                           ζύμη 

β. εφταβότανον                                 εφτά                    βότανον                         Ποντιακή 

    βότανο με επτά ουσίες                              εφτά    βότανο 
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Ένα τελευταίο μοτίβο σχηματισμού ενδοκεντρικών ουσιαστικών που υπάρχει 

στο υλικό αποτελεί το σχήμα [Ουσιαστικό+Επίθετο] το οποίο εντοπίστηκε σε 

σύνθετα της Επτανησιακής διαλέκτου. Ας δούμε τα παρακάτω δύο παραδείγματα. 

 

(9)   Σύνθετο      Συστατικό 1           Συστατικό 2                         Διάλεκτος 

α. ρομπαβίλα            roba                        vile                                     Επτανησιακή 

    άχρηστα πράγματα               πράγματα                    μηδενικός 

β. ρομπαβέκια                    roba                      vecchia                                 Επτανησιακή 

    παλιά πράγματα                    πράγματα                     παλιά 

 

Τα παραπάνω παραδείγματα αποτελούν αριστερόστροφα σύνθετα, δηλαδή 

σύνθετα στα οποία η κεφαλή βρίσκεται στην αριστερή περιφέρεια του συνθέτου και 

είναι υπεύθυνη για την κατηγορία της λέξης (εδώ: ουσιαστικά). Αυτού του είδους τα 

σύνθετα είναι εξαιρετικά παραγωγικά στις Ρωμανικές γλώσσες (π.χ. Ιταλική). Τα 

σύνθετα ρομπαβίλα και ρομπαβέκια αποτελούν δάνεια τα οποία εντάχθηκαν στην 

Επτανησιακή διάλεκτο μετά τη σύνθεσή τους στην Ιταλική γλώσσα από τα 

αντίστοιχα σύνθετα roba-vile και roba-vecchia. Αυτό ενισχύεται τόσο από το γεγονός 

πως η ελληνική γλώσσα παράγει στη συντριπτική πλειοψηφία της δεξιόστροφα 

σύνθετα όσο και από το ότι τα επιμέρους συστατικά τους δεν έχουν ενταχθεί στη 

διάλεκτο μεμονωμένα. 

 

2.1.2 Εξωκεντρικά σύνθετα ουσιαστικά 

Η επιθηματοποίηση και η μετάπλαση σε εξωκεντρικές δομές συνθέτων είναι 

παραγωγικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μετά τη διαδικασία της σύνθεσης. Το 

επίθημα είτε είναι λεξικά εκπεφρασμένο (-ικ, -ατ, κ.ά)  είτε είναι κενό μορφής και 

σημασίας (-Ø) λειτουργεί ως κεφαλή του συνθέτου καθώς είναι υπεύθυνο για την 

τελική σημασία και κατηγοριακή τιμή του συνθέτου. Κατά το σχηματισμό σύνθετων 

εξωκεντρικών ουσιαστικών, η επιθηματοποίηση και η μετάπλαση αποτελούν 
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 περιθωριακές διαδικασίες (3.56% της συνολικής παραγωγής σύνθετων ουσιαστικών) 

και στις τρεις διαλέκτους. 

 

Πίνακας 10. Σχήματα παραγωγής σύνθετων εξωκεντρικών ουσιαστικών (Σύνολο 

εξωκεντρικών σύνθετων ουσιαστικών και στις τρεις διαλέκτους: 54/1517). 

 

 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα και από τα πέντε σχήματα  

κατηγοριακής δόμησης σύνθετων εξωκεντρικών ουσιαστικών του πίνακα 10. 

 

Σχήμα [Ουσιαστικό+Ρήμα]ΠαρΕπιθ 

(10)  Σύνθετο                     Συστατικό 1             Συστατικό 2        Επίθημα  Διάλεκτος 

α. λιοβούτι                            (η)λι(ος)                   βουτ(ώ)                  -Ø     Κρητική 

    δύση του ήλιου                             ήλιος                   βουτώ/πέφτω 

β. κεφαλοκοψία                     κεφαλ(ι)             κοψ (θέμα αορίστου)   -ια    Ποντιακή 

    μεγάλος θόρυβος                          κεφάλι                             κόβω 
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γ. γαϊδουροκυλισιά               γαιδαρ(ος)       κυλίσ (θέμα αορίστου)   -ια  Επτανησιακή 

    μέρος που κυλιέται ο γάιδαρος    γάιδαρος                        κυλιέμαι 

 

Σχήμα [Επίρρημα+Ρήμα]ΠαρΕπιθ 

(11)  Σύνθετο            Συστατικό           Συστατικό 2           Επίθημα      Διάλεκτος 

α. απανωβάρματα         απάνω                   βα(νω)                  -ματ
9
     Κρητική 

     προεξοχή                           πάνω                          βάζω 

β. γλυκοπάτι                 γλυκ(α)                  πατ(ω)                   -Ø                Επτανησιακή 

    είδος σταφυλιού                γλυκά                          πατάω  

 

Σχήμα [Επίθετο+Ρήμα]ΠαρΕπιθ 

(12)  Σύνθετο              Συστατικό           Συστατικό 2        Επίθημα      Διάλεκτος 

α. ασπροκέντη               ασπρ(ος)                 κεντ(ω)                -Ø                     Ποντιακή 

    λευκό ύφασμα                    άσπρος           κεντώ 

β. αγιογδύτης                  αγι(ος)                  γδυν(ω)            -τη(ς) Επτανησιακή/Κρητική 

    αυτός που κλέβει τα άγια   άγιος                           γδύνω 

 

Σχήμα [Επίρρημα+Επίρρημα]ΠαρΕπιθ 

(13)  Σύνθετο              Συστατικό           Συστατικό 2         Επίθημα      Διάλεκτος 

α. εξωπισία        έξω          πίσω -ια                    Ποντιακή 

     το να πηγαίνεις πίσω          έξω                          πίσω 

 

 

 

 

                                                      
9
 Αλλόμορφο του επιθήματος -μα 
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Σχήμα [Ρήμα+Ρήμα]ΠαρΕπιθ 

(14)  Σύνθετο             Συστατικό           Συστατικό 2         Επίθημα      Διάλεκτος 

α.  μπαινοβγαρσιά μπαίνω       βγαίνω     -ια                        Κρητική 

      το να μπαινοβγαίνεις     μπαίνω        βγαίνω 

 

Από τα παραπάνω σχήματα δόμησης σύνθετων εξωκεντρικών ουσιαστικών το 

σχήμα [Ουσιαστικό+Ρήμα]ΠαρΕπιθ αποτελεί το παραγωγικότερο μοτίβο και στις τρεις 

διαλέκτους. Στις περισσότερες περιπτώσεις το επίθημα που ενώνεται με τη σύνθετη 

βάση είναι το –ια το οποίο μεταβάλλει την κατηγορία του θέματος από ρήμα σε 

ουσιαστικό και δηλώνει την ιδιότητα της πράξης στην οποία αναφέρεται το θέμα. 

Επιπλέον υπάρχουν περιπτώσεις όπου το παραγωγικό επίθημα είναι μηδενικό, 

δηλαδή μη εκπεφρασμένο, και μεταβάλλει συνήθως μία ρηματική βάση σε ονοματική 

(π.χ λιοβούτι).  

 

2.2 Επίθετα 

Τα σύνθετα επίθετα αποτελούν τη δεύτερη παραγωγικότερη κατηγορία και 

στις τρεις διαλέκτους συνολικά (βλέπε πίνακα 1) αλλά και μεμονωμένα (Ποντιακά: 

22.3%, Επτανησιακά: 19.4% και Κρητικά 19.4%). 
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Πίνακας 11. Κατανομή σύνθετων επιθέτων ανά διάλεκτο (Σύνολο για Κρητικά: 

194/1000, για Ποντιακά: 223/1000, για Επτανησιακά: 97/500). 

        

 

 

 

Τα σύνθετα επίθετα σχηματίζονται με δύο τρόπους. Σε αντίθεση με τα 

σύνθετα ουσιαστικά, τα σύνθετα επίθετα παράγονται κυρίως εξωκεντρικά με την 

προσθήκη ενός παραγωγικού επιθήματος το οποίο είτε είναι λεξικά εκπεφρασμένο 

είτε όχι. 

(15)  [Y]x+[Z]x [V]x + Dsuf  [X]A          όπου:      [Y],[Ζ] Οποιοδήποτε λέξημα 

       [V] Σύνθετο θέμα 

                                                                                x Οποιαδήποτε κατηγορία 

                                                                             [X] Τελικό σύνθετο 

                                                                                            A Adjective (Επίθετο) 
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Ο δεύτερος τρόπος δημιουργίας σύνθετων επιθέτων προϋποθέτει πως η 

κεφαλή που βρίσκεται δεξιά του συνθέτου είναι επίθετο. 

 

(16)   [Y]x+[Z]A [X]A              όπου:                    [Y],[Z] Οποιοδήποτε λέξημα 

 [Χ] Τελικό σύνθετο 

                                                                               x Οποιαδήποτε κατηγορία 

                                                                           [A] Adjective (Επίθετο) 

 

Πίνακας 12. Κατανομή των επιθέτων με βάση το είδος της κεφαλής (Σύνολο και στις 

τρεις διαλέκτους: 514/2500). 

 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 12, τα περισσότερα σύνθετα επίθετα του δείγματος 

δημιουργούνται εξωκεντρικά (77%) με την προσθήκη παραγωγικού επιθήματος ενώ 

λιγότερες είναι οι περιπτώσεις παραγωγής σύνθετων επιθέτων τα οποία έχουν ως 

κεφαλή θέμα ή λέξη επίθετο (23%). 
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2.2.1 Εξωκεντρικά σύνθετα επίθετα 

Σύμφωνα με τον πίνακα 13, τα κατηγοριακά σχήματα δόμησης σύνθετων 

επιθέτων τα οποία έχουν κεφαλή παραγωγικό επίθημα είναι τα εξής: α) 

[Επίθετο+Ουσιαστικό] (51.51%), β) [Ουσιαστικό+Ουσιαστικό] (19.95%), γ) 

[Επίρρημα+Ρήμα] (11.87%), δ) [Ρήμα+Ουσιαστικό] (5.81%), ε) [Ουσιαστικό+Ρήμα] 

(5.81%), στ) [Επίρρημα+Ουσιαστικό] (2,02%), ζ) [Αριθμητικό+Ουσιαστικό] 

(1.77%), η) [Επίθετο+Ρήμα] (0.50%), θ) [Αντωνυμία+Ουσιαστικό] (0.50%), ι) 

[Αριθμητικό επίθετο+Ουσιαστικό] (0.25%).  

 

Πίνακας 13. Σχήματα παραγωγής σύνθετων επιθέτων με επιθηματοποίηση ή 

μετάπλαση (Σύνολο και στις τρεις διαλέκτους: 396/514).   
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Πίνακας 14. Κατανομή του μοτίβου σχηματισμού σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων 

[Επίθετο + Ουσιαστικό] (Σύνολο εξωκεντρικών σύνθετων επιθέτων για Ποντιακά: 

164, για Κρητικά: 162, για Επτανησιακά: 70/97). 

 

 

Το σχήμα [Επίθετο+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ  αποτελεί το παραγωγικότερο 

κατηγοριακό μοτίβο δημιουργίας σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων και στις τρεις 

διαλέκτους (Επτανησιακά: 62.85%, Ποντιακά: 53.05%, Κρητικά: 45.01%). Το 

παραγωγικό επίθημα τροποποιεί την κατηγοριακή τιμή του συνθέτου αλλά και τη 

σημασία του. 

 

(17)  Σύνθετο                     Συστατικό 1        Συστατικό 2        Επίθημα         Διάλεκτος 

α. αραντόντης                       αρ(αιος)              αντοντ(ι)     -η(ς)                  Κρητική 

    αυτός που έχει αραιά δόντια       αραιός                        δόντι 

β. ζαρογούλης                        ζαρ(ος)                γουλ(α)             -η(ς)                Ποντιακή 

    αυτός που έχει στραβό λαιμό      στραβός                    λαιμός 
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γ. κακογεράματος                   κακ(ος)              γεραματ(α)        -τ(ος)         Επτανησιακή 

    αυτός που έχει κακά γεράματα     κακός                        γερατιά 

 

Στα παραπάνω παραδείγματα, πριν τη διαδικασία της επιθηματοποίησης, το 

επίθετο προσδιορίζει ένα ουσιαστικό αποδίδοντας του μία ιδιότητα. Έτσι το επίθετο 

αραιός χαρακτηρίζει το ουσιαστικό δόντι σε σχέση με τη θέση του με τα άλλα δόντια, 

δηλαδή χαρακτηρίζει ένα αντικείμενο του εξωγλωσσικού κόσμου. Το επίθημα –η(ς) 

ενώνεται με το θέμα αραιοδοντ- αλλάζοντας την κατηγορία της βάσης από 

ουσιαστικό σε επίθετο και επιπλέον τροποποιεί τη σημασία του θέματος. Η σημασία 

πλέον μεταφέρεται από το αντικείμενο αναφοράς του σε ένα έμψυχο ον και 

αποδίδεται ως «εκείνος που έχει αραιά δόντια». 

 

Πίνακας 15. Κατανομή του μοτίβου σχηματισμού σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων 

[Ουσιαστικό+Ουσιαστικό] (Σύνολο εξωκεντρικών σύνθετων επιθέτων για Ποντιακά: 

164, για Κρητικά: 162, για Επτανησιακά: 70). 
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Το μοτίβο [Ουσιαστικό+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ αποτελεί το δεύτερο πιο 

παραγωγικό σχήμα σχηματισμού εξωκεντρικών επιθέτων και για τις τρεις διαλέκτους 

(Κρητικά: 26.54%, Επτανησιακά: 17.14%, Ποντιακά: 14.63%). 

 

(18)  Σύνθετο                        Συστατικό 1      Συστατικό 2           Επίθημα     Διάλεκτος 

α. αρκαλομούρης                     αρκαλ(ος)            μουρ(η)         -η(ς)     Κρητική 

     αυτός που έχει μούρη ασβού          ασβός               πρόσωπο/μούρη 

β. γλυφιδοπρόσωπος               γλυφιδ(ιν)          προσωπ(ον)               -Ø           Ποντιακή 

     ο λεπτοπρόσωπος                λεπτό σκαπτικό όργανο     πρόσωπο 

γ. αλουπονούρης                      αλουπ(ος)           νουρ(ος)                 -η(ς)   Επτανησιακή 

    αυτός που έχει φουντωτή ουρά         αλεπού                     ουρά 

 

Σε δομές σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων, ένα ουσιαστικό που αποτελεί 

πρώτο συστατικό μπορεί να αναλάβει το ρόλο του επιθέτου σημασιολογικά 

αποδίδοντας μία ιδιότητα στο ουσιαστικό που ακολουθεί (π.χ. γλυφιδοπρόσωπος) ενώ 

σε άλλες περιπτώσεις η απόδοση της ιδιότητας εξαρτάται από τη σχέση των δύο 

συστατικών μεταξύ τους (π.χ. αλουπονούρης). Στην πρώτη περίπτωση η «λεπτότητα» 

ως χαρακτηριστικό του εργαλείου γλυφίδα μεταφέρεται στο αντικείμενο που 

προσδιορίζει δηλαδή το πρόσωπο και στη συνέχεια αυτή η ιδιότητα μεταφέρεται 

σημασιολογικά με τη χρήση του παραγωγικού επιθήματος –Ø σε μία έμψυχη 

οντότητα δηλώνοντας «αυτόν που έχει λεπτό πρόσωπο». Στη δεύτερη περίπτωση, 

προκειμένου να δηλωθεί η έννοια του «φουντωτού» επιλέγεται ένα πρωτοτυπικό 

έμψυχο ον (αλεπού) το οποίο φέρει αυτό το χαρακτηριστικό. Αφού το θέμα της λέξης 

αλεπού συνδυαστεί με το θέμα της λέξης ουρά σχηματίζεται η έννοια της «φουντωτής 

ουράς» η οποία στη συνέχεια μεταφέρεται σε ένα έμψυχο ον μέσω του επιθήματος –

ης. 
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Πίνακας 16. Κατανομή του μοτίβου σχηματισμού σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων 

[Επίρρημα+Ρήμα] (Σύνολο σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων για Ποντιακά: 164, για 

Κρητικά: 162, για Επτανησιακά: 70). 

 

 

Το μοτίβο [Επίρρημα+Ρήμα]ΠαρΕπιθ αποτελεί το τρίτο πιο παραγωγικό σχήμα 

παραγωγής σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων για την Ποντιακή και Επτανησιακή 

(14.63% και 12.86% αντίστοιχα) και τέταρτο πιο παραγωγικό σχήμα για την Κρητική 

(8.64%). Το επίρρημα λειτουργεί προσδιοριστικά στο ρήμα που ακολουθεί. Η 

ιδιότητα που προκύπτει μεταφέρεται σε ένα έμψυχο ον μέσω του παραγωγικού 

επιθήματος που ακολουθεί. Τις περισσότερες φορές, όπως φαίνεται και στα 

παρακάτω παραδείγματα, το επίρρημα που βρίσκεται στο αριστερό μέρος του 

συνθέτου παράγεται από επίθετο. 

(19)  Σύνθετο                     Συστατικό 1      Συστατικό 2           Επίθημα        Διάλεκτος 

α. γλυκόθωρος                        γλυκ(α)           θωρ(ιέμαι)          -Ø         Κρητική 

    όμορφος                                        γλυκά           βλέπομαι, φαίνομαι 

β. αργοπόρευτος            αργ(α)            πορεύ(ομαι)               -τ(ος)         Ποντιακή 

    αυτός που περπατάει αργά             αργά                    περπατώ 
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γ. καλοθύμητος   καλ(α)            θυμη(σα)                   -Ø        Επτανησιακή 

    κάτι που δε ξεχνιέται    καλά                    θυμίζω 

 

Πίνακας 17. Κατανομή του μοτίβου σχηματισμού σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων 

[Ρήμα+Ουσιαστικό] (Σύνολο εξωκεντρικών σύνθετων επιθέτων για Ποντιακά: 164, 

για Κρητικά: 162, για Επτανησιακά: 70). 

   

 

 

Το σχήμα [Ρήμα+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ αποτελεί περιθωριακό μοτίβο παραγωγής 

σύνθετων επιθέτων για την Ποντιακή και Επτανησιακή (2.43% και 1.43% 

αντίστοιχα). Για την Κρητική, σε αντίθεση με τις δύο προαναφερθείσες διαλέκτους, 

το μοτίβο αυτό είναι αρκετά παραγωγικό (11.11%). Σύμφωνα με τη Ραυτοπούλου 

(2005) το σχήμα αυτό ήταν ιδιαίτερα παραγωγικό στην Αρχαία Ελληνική. 

 

(20)  Σύνθετο                      Συστατικό 1        Συστατικό 2         Επίθημα       Διάλεκτος 

α. γρυλλαμάτης                     γρυλ(ωνω)             αματ(ι)       -η(ς)      Κρητική 

    αυτός που γουρλώνει                  γουρλώνω           μάτι 
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β. τσιβομμάτης                       τσιβ(ωνω)      ομματ(ιν)               -η(ς)  Ποντιακή 

     αυτός που κλείνει τα μάτια       κλείνω τα μάτια            μάτι 

γ. αφοβόθεος  φοβ(αμαι)              θε(ος)   -Ø        Επτανησιακή 

    αυτός που δε φοβάται το θεό         φοβάμαι  θεός 

 

Πίνακας 18. Κατανομή του μοτίβου σχηματισμού σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων 

[Ουσιαστικό+Ρήμα] (Σύνολο εξωκεντρικών σύνθετων επιθέτων για Ποντιακά: 164, 

για Κρητικά: 162, για Επτανησιακά: 70). 

 

 

 

Το σχήμα [Ουσιαστικό+Ρήμα]ΠαρΕπιθ αποτελεί σχετικά παραγωγικό σχήμα 

δημιουργίας σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων για τα Ποντιακά (8.54%) ενώ 

λιγότερο παραγωγικό σχήμα αποτελεί για τα Επτανησιακά και  Κρητικά (4.28% και 

2.70% αντίστοιχα). Σε αντίθεση με το σχήμα [Ρήμα+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ το 

συμπλήρωμα  του ρήματος βρίσκεται στα αριστερά του συνθέτου δηλαδή πριν το 

ρήμα. 
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(21)  Σύνθετο                            Συστατικό 1         Συστατικό 2       Επίθημα  Διάλεκτος 

α. μυγιοσκοτώνης            μυγι(α)        σκοτ(ωνω)          -η(ς)      Κρητική 

     τεμπέλης                                              μύγα            σκοτώνω 

β. σκυλλόψοφος                         σκυλλ(ος)                ψοφ(ω)       -Ø           Ποντιακή 

     αυτός που πεθαίνει σαν σκύλος         σκύλος                      πεθαίνω 

γ. γιογλεντής       γι(ος)                  γλεντ(ω)            -η(ς)  Επτανησιακή 

    ο κακομαθημένος γιος γιος                         διασκεδάζω 

 

Πίνακας 19. Κατανομή του μοτίβου σχηματισμού σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων 

[Επίρρημα+Ουσιαστικό] (Σύνολο εξωκεντρικών σύνθετων επιθέτων για Ποντιακά: 

164, για Κρητικά: 162, για Επτανησιακά: 70). 

 

 

Το σχήμα [Επίρρημα+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ  (Κρητικά: 1.23% και Ποντιακά: 

3.66%) εμφανίζεται σε περιπτώσεις όπου το πρώτο συστατικό είναι επίρρημα το 

οποίο δεν παράγεται από επίθετο και αναλαμβάνει κυρίως τη λειτουργία του 

προσδιορισμού του τόπου στο ουσιαστικό που ακολουθεί. 
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(22)  Σύνθετο                            Συστατικό 1         Συστατικό 2    Επίθημα     Διάλεκτος 

α. πισωκέρης       πίσω κερ(ας) -η(ς)             Κρητική 

    με κέρατα πίσω από το κεφάλι             πίσω  κέρατο 

β. εμπροκοίλης   εμπρό(ς) κοιλ(ια)         -η(ς)    Ποντιακή 

     αυτός που έχει μεγάλη κοιλιά           μπροστά   κοιλιά 

 

Πίνακας 20. Κατανομή του μοτίβου σχηματισμού σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων 

[Αριθμητικό+Ουσιαστικό] (Σύνολο εξωκεντρικών σύνθετων επιθέτων για Ποντιακά: 

164, για Κρητικά: 162, για Επτανησιακά: 70). 

 

 

Στο σχήμα [Αριθμητικό+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ το αριθμητικό επιτείνει τη 

σημασία του ουσιαστικού που ακολουθεί ή λειτουργεί ως ποσοτικός προσδιοριστής 

(Ποντιακά: 3.66%, Κρητικά: 0.61%). 

(23)  Σύνθετο                             Συστατικό 1       Συστατικό 2        Επίθημα  Διάλεκτος 

α. εξηντατρίχης              εξήντα                τριχ(α)           -η(ς)     Κρητική 

    αυτός που έχει λίγα μαλλιά                      εξήντα              τρίχα (μαλλιών) 
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β. πεντάγνωμος         πέντε     γνωμ(η)       -Ø    Ποντιακή 

    αυτός που αλλάζει εύκολα γνώμη            πέντε    γνώμη  

 

Πίνακας 21. Κατανομή του μοτίβου σχηματισμού σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων 

[Επίθετο+Ρήμα] (Σύνολο εξωκεντρικών σύνθετων επιθέτων για Ποντιακά: 164, για 

Κρητικά: 162, για Επτανησιακά: 70). 

  

 

 

Στο σχήμα [Επίθετο+Ρήμα]ΠαρΕπιθ (Επτανησιακά: 1.43%, Ποντιακά: 0.61%)  

το επίθετο που καταλαμβάνει τη θέση του πρώτου συστατικού λειτουργεί ως 

συμπλήρωμα στο ρήμα που έπεται ως δεύτερο συστατικό, δηλαδή σε μία αντίστοιχη 

συντακτική πρόταση το επίθετο, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι 

ουσιαστικοποιημένο, λειτουργεί ως αντικείμενο του ρήματος (π.χ. αγιογδύτης είναι 

αυτός που γδύνει τα άγια/τους αγίους). 

(24)   Σύνθετο                               Συστατικό 1    Συστατικό 2     Επίθημα     Διάλεκτος 

α. αγιογδύτης       αγι(ος)           γδυ(νω) -τη(ς)     Επτανησιακή 

αυτός που κλέβει ιερά αντικείμενα                 άγιος             γδύνω (κλέβω) 
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β. μισολάγγικος                μισ(ός)       λαγγ(ευω)          -ικ(ος)         Ποντιακή 

αυτός που δεν καταλαβαίνει όλη την ιστορία  μισός             οκνεύω 

 

Πίνακας 22. Κατανομή του μοτίβου σχηματισμού σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων 

[Αντωνυμία+Ουσιαστικό] (Σύνολο εξωκεντρικών σύνθετων επιθέτων για Ποντιακά: 

164, για Κρητικά: 162, για Επτανησιακά: 70). 

 

 

Στο σχήμα [Αντωνυμία+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ (Κρητικά: 0.62%, Ποντιακά: 

0.61%) η αντωνυμία ως πρώτο συστατικό του συνθέτου λειτουργεί ως επιθετικός 

προσδιορισμός στο ουσιαστικό που ακολουθεί και του προσδίδει μία σταθερή 

ιδιότητα. Το παραγωγικό επίθημα που έπεται δεν αλλάζει μόνο την κατηγορία της 

βάσης με την οποία ενώνεται αλλά μεταφέρει την ιδιότητα που προκύπτει από τη 

σύνδεση των δύο βάσεων του συνθέτου σε μία έμψυχη οντότητα. Για παράδειγμα στο 

θέμα αλλογλωσσ- της λέξης αλλόγλωσσος πριν πραγματωθεί η επιθηματοποίηση, η 

ιδιότητα που περιέχεται στην αντωνυμία μεταφέρεται στο αντικείμενο γλώσσα και η 

βάση αποκτά τη σημασία «μία άλλη γλώσσα». Μετά την επιθηματοποίηση  
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(συγκεκριμένα εδώ με μηδενικό μόρφημα) η ιδιότητα αυτή επεκτείνεται σε μία 

έμψυχη οντότητα και έτσι αλλόγλωσσος δεν είναι «μία άλλη γλώσσα» αλλά «αυτός 

που μιλάει μία άλλη γλώσσα».  

 

(25)   Σύνθετο                          Συστατικό 1         Συστατικό 2     Επίθημα     Διάλεκτος 

α. αλληγκιόζης αλλ(ος) γκιοζ (göz
10

)       -η(ς)     Κρητική 

     αλλήθωρος   άλλος       μάτι 

β. αλλόγλωσσος αλλ(ος)  γλωσσ(α)             -Ø             Ποντιακή 

    αυτός που μιλά άλλη γλώσσα             άλλος     γλώσσα 

 

Πίνακας 23. Κατανομή του μοτίβου σχηματισμού σύνθετων εξωκεντρικών επιθέτων 

[Αριθμητικό επίθετο Ουσιαστικό] (Σύνολο εξωκεντρικών σύνθετων επιθέτων για 

Ποντιακά: 164, για Κρητικά: 162, για Επτανησιακά: 70). 

 

 

Στο σχήμα [Αριθμητικό επίθετο+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ το αριθμητικό επίθετο ως 

πρώτο συνθετικό φανερώνει τη σειρά, δηλαδή τη θέση που έχει το ουσιαστικό σε 

                                                      
10

 Τουρκικής προέλευσης 

0

41

82

123

164

1 

Αριθμός 

Διάλεκτος 

Μοτίβο [Αριθμητικό επίθετο+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ 

Κρητική Διάλεκτος 



Μεταπτυχιακή Διατριβή με τίτλο: «Δια-διαλεκτική σύγκριση στη σύνθεση των Νεοελληνικών 

διαλέκτων» 

Γεώργιος Α. Χαιρετάκης 

 

50 

 

 

 σχέση με ένα σημείο αναφοράς. Αυτή η ιδιότητα μεταφέρεται στη συνέχεια από το 

αντικείμενο αναφοράς σε μία έμψυχη οντότητα με την προσθήκη ενός παραγωγικού 

επιθήματος. 

 

(26)  Σύνθετο                   Συστατικό 1         Συστατικό 2           Επίθημα       Διάλεκτος 

α. πρωτογόνατος                 πρωτ(ος)              γονατ(ο) -Ø                    Κρητική 

    το πρώτο παιδί                          πρώτος                      γόνατο 

 

2.2.2 Ενδοκεντρικά σύνθετα επίθετα 

Σύμφωνα με τον πίνακα 24, τα βασικά κατηγοριακά σχήματα παραγωγής 

ενδοκεντρικών σύνθετων επιθέτων είναι τα εξής: α) [Ουσιαστικό+Επίθετο] (51.69%), 

β) [Επίρρημα+Επίθετο] (19.49%), γ) [Επίθετο+Επίθετο] (16.95%), δ) 

[Αριθμητικό+Επίθετο] (11.86%). Αντιπαραβάλλοντας τους πίνακες 13 και 24 

διαπιστώνεται πως και στις τρεις διαλέκτους τα σύνθετα επίθετα παράγονται κυρίως 

εξωκεντρικά. Τα εξωκεντρικά σύνθετα επιθέτων δεν υπερτερούν μόνο σε αριθμό 

αλλά παρουσιάζουν και μεγαλύτερη ποικιλία ως προς τα σχήματα δόμησης σε σχέση 

με τα ενδοκεντρικά. 

Πίνακας 24. Κατανομή σύνθετων ενδοκεντρικών επιθέτων (Σύνολο ενδοκεντρικών 

σύνθετων επιθέτων: 118/514) 
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Πίνακας 25. Κατανομή σύνθετων ενδοκεντρικών επιθέτων της κατηγορίας 

[Ουσιαστικό+Επίθετο] (Σύνολο ενδοκεντρικών σύνθετων επιθέτων για Ποντιακά: 56, 

για Κρητικά: 35, για Επτανησιακά: 27).  

 

 

Το σχήμα δόμησης [Ουσιαστικό+Επίθετο] αποτελεί το πιο παραγωγικό σχήμα 

δημιουργίας σύνθετων ενδοκεντρικών επιθέτων συνολικά (51.69%) αλλά και στις 

τρεις διαλέκτους ξεχωριστά (Επτανησιακά: 66.7%, Κρητικά: 57.14%, Ποντιακά: 

41.07%). Σε αυτήν την περίπτωση τα δύο συστατικά μπορούν να βρίσκονται σε 

σχέση εξάρτησης μεταξύ τους ή το ένα συστατικό να τροποποιεί το άλλο. 

 

(27)  Σύνθετο                                Συστατικό 1              Συστατικό 2              Διάλεκτος 

α. γεροντοξεκουθιάρης                    γεροντ(ας)     ξεκουθιάρης                 Κρητική 

     γέρος μειωμένης νοημοσύνης               γέροντας           αυτός που παρουσιάζει άννοια 

β. ανεμοταραγμένος       ανεμ(ος)          ταραγμένος Ποντιακή 

     αυτός που ταράζεται από τον αέρα           άνεμος                          ταραγμένος 

γ) κολποβαρεμένος κολπ(ος)                 βαρεμένος           Επτανησιακή 

    αυτός που τον χτύπησε εγκεφαλικό          αποπληξία                      χτυπημένος 
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Πίνακας 26. Κατανομή σύνθετων ενδοκεντρικών επιθέτων της κατηγορίας 

[Επίρρημα+Επίθετο] (Σύνολο ενδοκεντρικών σύνθετων επιθέτων για Ποντιακά: 56, 

για Κρητικά: 35, για Επτανησιακά: 27). 

 

 

 

Το μοτίβο σχηματισμού ενδοκεντρικών επιθέτων [Επίρρημα+Επίθετο] 

αποτελεί το δεύτερο πιο παραγωγικό κατηγοριακό σχήμα δόμησης σύνθετων 

ενδοκεντρικών επιθέτων συνολικά (19.49%) αλλά και στις τρεις υπο εξέταση 

διαλέκτους μεμομωμένα (Ποντιακά: 23.21%, Κρητικά: 17.14%, Επτανησιακά: 

14.81%). Σε αυτήν την περίπτωση το επίθετο που αποτελεί το δεύτερο συστατικό του 

συνθέτου προσδιορίζεται από το επίρρημα που προηγείται. 

(28)   Σύνθετο                                 Συστατικό 1              Συστατικό 2            Διάλεκτος 

α. συνωροπαντρεμένος         συνωρ(α)  παντρεμένος               Κρητική 

    πρόσφατα παντρεμένος                             πρόσφατα    παντρεμένος 

β. πανταχαρεμένος    παντα    χαρεμένος Ποντιακή 

    αυτός που είναι πάντα ευτυχισμένος           πάντα     χαρούμενος 

γ. βαριοχτισμένος       βαρι(α)    χτισμένος          Επτανησιακή 

    βαρυκόκκαλος          βαριά      χτισμένος 
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Πίνακας 27. Κατανομή σύνθετων ενδοκεντρικών επιθέτων της κατηγορίας 

[Επίθετο+Επίθετο] (Σύνολο ενδοκεντρικών σύνθετων επιθέτων για Ποντιακά: 56, για 

Κρητικά: 35, για Επτανησιακά: 27). 

                             

 

 

Το τρίτο πιο παραγωγικό σχήμα παραγωγής σύνθετων ενδοκεντρικών 

επιθέτων συνολικά (16.95%) αλλά και στις τρεις διαλέκτους μεμονωμένα  (Ποντιακά: 

21.43%, Επτανησιακά: 14.81%, Κρητικά: 17.14%) αποτελεί το σχήμα 

[Επίθετο+Επίθετο]. Σε αυτήν την κατηγορία παρατηρούνται επίθετα τα οποία έχουν 

κυρίως σχέση παράταξης και η τελική σημασία αθροίζεται από τις σημασίες των 

επιμέρους συστατικών. 

(29)  Σύνθετο                                   Συστατικό 1                  Συστατικό 2       Διάλεκτος 

α. καπαρόξαθος             καπαρ(ος)              ξαθος        Κρητική 

    κόκκινος και ξανθός                                    κόκκινος                ξανθός  

β. στυπόγλυκος         στυπ(ος)             γλυκος   Ποντιακή 

     ξινός και γλυκός              ξινός                γλυκός 

γ. αδροκαμωμένος          αδρ(ος)          καμωμένος      Επτανησιακή 

    με έντονα αντρικά χαρακτηριστικά              αντρικός                    φτιαγμένος/ώριμος 
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Πίνακας 28. Κατανομή σύνθετων ενδοκεντρικών επιθέτων της κατηγορίας 

[Αριθμητικό+Επίθετο]  (Σύνολο ενδοκεντρικών σύνθετων επιθέτων για Ποντιακά: 

56, για Κρητικά: 35, για Επτανησιακά: 27). 

 

 

Το τελευταίο και λιγότερο παραγωγικό κατηγοριακό σχήμα δόμησης 

σύνθετων ενδοκεντρικών επιθέτων (11.86%) αποτελεί το μοτίβο 

[Αριθμητικό+Επίθετο] (Κρητικά: 14.29%, Ποντιακά: 14.29%, Επτανησιακά: 3.70%). 

Όπως παρατηρεί η Ράλλη (2007: 123) και Ralli (2013: 43) τα σύνθετα με πρώτο 

συστατικό αριθμητικό δεν είναι πολλά καθώς δε συμμετέχουν όλοι οι αριθμοί στη 

διαδικασία της σύνθεσης (π.χ. το ένα). Κύρια λειτουργία τους αποτελεί η επίταση της 

σημασίας του στοιχείου που προσδιορίζουν (39
 
α,β) ή η απλή αρίθμηση (39γ). 

(30)   Σύνθετο                                   Συστατικό 1                 Συστατικό 2       Διάλεκτος 

α. εφτανήστικος         εφτα νηστικος Κρητική 

    νηστικός σε μεγάλο βαθμό    εφτά  νηστικός 

β. πεντάπλεχτος  πεντα πλεχτος            Ποντιακή 

     πολύ καλά πλεκτός                                        πέντε  πλεκτός 

γ. πεντεκούκια πεντε κουκια        Επτανησιακή 

     παιχνίδι με πέντε πέτρες  πέντε                        κουκιά  (εδώ: πέτρες) 
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2.3 Ρήματα 

Τα σύνθετα ρήματα αποτελούν την τρίτη παραγωγικότερη κατηγορία 

συνθέτων συνολικά (16.32%) αλλά και μεμονωμένα στις τρεις υπό εξέταση 

διαλέκτους. Για την Κρητική διάλεκτο, το 20.9% του συνολικού δείγματος της 

αποτελείται από σύνθετα ρήματα ενώ για την Ποντιακή και Επτανησιακή διάλεκτο η 

παραγωγή σύνθετων ρημάτων ανέρχεται στο 14% και 12% αντίστοιχα. 

Πίνακας 29. Κατανομή σύνθετων ρημάτων ανά διάλεκτο (Σύνολο ρηματικών 

συνθέτων για Κρητικά: 209/1000, για Ποντιακά: 140/1000, για Επτανησιακά: 

60/500). 

 

 

Τα ρηματικά σύνθετα παράγονται με δύο τρόπους δηλαδή είτε ενδοκεντρικά 

όπου η κεφαλή της σύνθετης λέξης είναι θέμα ή λέξη της κατηγορίας του ρήματος 

είτε εξωκεντρικά με επιθηματοποίηση ή μετάπλαση. 

(31) [Y]x+[Z]V [X]V              όπου:                  [Y],[Z]  Οποιοδήποτε λέξημα 

                                                                                    [Χ] Τελικό σύνθετο 

                                                                           x Οποιαδήποτε κατηγορία 
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                                                                                          V Verb (Ρήμα) 

 

(32) [Y]x+[Z]x  [V]x  + Dsuf  [X]V         όπου:    [Y],[Z] Οποιοδήποτε λέξημα 

                                                                                       [V] Σύνθετο θέμα 

                                                                                          x Οποιαδήποτε κατηγορία 

      [Χ] Τελικό σύνθετο 

                                                                                         V Verb (Ρήμα) 

                                                              

Πίνακας 30. Κατανομή των ρηματικών συνθέτων με βάση το είδος της κεφαλής 

(Σύνολο και στις τρεις διαλέκτους: 409/2500). 

 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 30, τα σύνθετα ρήματα όπως και τα σύνθετα 

ουσιαστικά παράγονται κυρίως ενδοκεντρικά (73.77%). Ο σχηματισμός 

εξωκεντρικών ρηματικών συνθέτων είναι λιγότερο παραγωγικός σε σχέση με τα 

ενδοκεντρικά (26.23%). 
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2.3.1 Ενδοκεντρικά ρηματικά σύνθετα 

Τα ρηματικά ενδοκεντρικά σύνθετα παρουσιάζουν τέσσερα βασικά σχήματα 

κατηγοριακής δόμησης τα οποία είναι τα εξής: α) [Επίρρημα+Ρήμα] (49.17%), 

[Ουσιαστικό+Ρήμα] (33.22%), γ) [Ρήμα+Ρήμα] (15.28%), δ) [Επίθετο+Ρήμα] 

(2.33%). Οι πίνακες 32, 33, 34 και 35 οι οποίοι παρατίθενται παρακάτω, 

παρουσιάζουν το ποσοστό εμφάνισης αυτών των μοτίβων σε κάθε διάλεκτο 

ξεχωριστά. 

 

Πίνακας 31. Κατανομή ενδοκεντρικών ρηματικών συνθέτων (Σύνολο και στις τρεις 

διαλέκτους: 301). 
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Πίνακας 32. Κατανομή ενδοκεντρικών ρηματικών συνθέτων της κατηγορίας 

[Επίρρημα+Ρήμα] (Σύνολο ενδοκεντρικών ρηματικών συνθέτων για Κρητικά: 144,  

για Ποντιακά: 113, για Επτανησιακά: 44). 

 

 

Το σχήμα δόμησης [Επίρρημα+Ρήμα] αποτελεί το παραγωγικότερο μοτίβο 

δημιουργίας ενδοκεντρικών ρηματικών συνθέτων για τα Ποντιακά (65.49%) ενώ για 

τα Επτανησιακά και τα Κρητικά αποτελεί το δεύτερο πιο παραγωγικό μοτίβο 

(40.91% και 38.89% αντίστοιχα). Τα συστατικά αυτού του είδους συνδυασμού 

βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης με το επίρρημα να προσδιορίζει τη ρηματική βάση. 

(33)  Σύνθετο                                   Συστατικό 1              Συστατικό 2           Διάλεκτος 

α. αποσπεροβόσκω αποσπερ(ας)  βόσκω Κρητική 

     βόσκω τη νύχτα   αποβραδίς   βόσκω 

β. γλυκοτερώ                                        γλυκ(α)                        τερώ                  Ποντιακή 

     κοιτάω κάποιον γλυκά  γλυκ(α)                               κοιτώ 

γ. αλαφροκοιμώμαι       αλαφρ(α)                   κοιμώμαι        Επτανησιακή 

    κοιμάμαι ελαφριά         ελαφριά                            κοιμάμαι 
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Πίνακας 33. Κατανομή ενδοκεντρικών ρηματικών συνθέτων της κατηγορίας 

[Ουσιαστικό+Ρήμα] (Σύνολο ενδοκεντρικών ρηματικών συνθέτων για Κρητικά: 144,  

για Ποντιακά: 113, για Επτανησιακά: 44). 

 

 

Το σχήμα δόμησης [Ουσιαστικό+Ρήμα] αποτελεί το δεύτερο παραγωγικότερο 

σχήμα δημιουργίας ενδοκεντρικών ρηματικών συνθέτων για την Ποντιακή διάλεκτο 

(19.46%) ενώ αντιθέτως, στα Επτανησιακά και τα Κρητικά το σχήμα 

[Ουσιαστικό+Ρήμα] είναι ελαφρώς παραγωγικότερο σε σχέση με το σχήμα 

[Επίρρημα+Ρήμα], με το ποσοστό να κυμαίνεται στο 45.45% και 40.27% αντίστοιχα. 

Σε αυτό το κατηγοριακό σχήμα δόμησης, το πρώτο συστατικό λειτουργεί ως 

συμπλήρωμα της ρηματικής βάσης. Σύμφωνα με τη Ράλλη (2005: 182) και Ralli 

(2013: 36), το σχήμα [Ουσιαστικό +Ρήμα] δεν εμφανίζεται τόσο συχνά όσο το σχήμα 

[Επίρρημα+Ρήμα] στα Ελληνικά καθώς οι περιορισμοί της ρηματικής βάσης ως προς 

την επιλογή του πρώτου συστατικού εμποδίζουν την ελεύθερη παραγωγή των 

συνθέτων. Ενώ όμως στα Ποντιακά η διαφορά των δύο σχημάτων παρουσιάζει 

σημαντική διαφορά εμφάνισης (65.49% και 19.46% αντίστοιχα), στα Επτανησιακά 

και τα Κρητικά τα ποσοστά εμφάνισης των δύο σχημάτων είναι σχεδόν ισόποσα 

(Επτανησιακά: 40.91% και 45.45%, Κρητικά: 38.89% και 40.27% αντίστοιχα). Μία 

πιθανή εξήγηση που να δικαιολογεί το μεγάλο ποσοστό εμφάνισης του σχήματος 

[Ουσιαστικό+Ρήμα] στα ενδοκεντρικά ρηματικά σύνθετα στις δύο αυτές διαλέκτους  
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είναι πως οι επιλογικοί περιορισμοί που περιέχονται ως πληροφορίες στο ρηματικό 

θέμα χαλαρώνουν κατά τη διαδικασία της σύνθεσης με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται συχνά σύνθετα αυτού του είδους κατηγοριακής δόμησης. 

(34)  Σύνθετο                                    Συστατικό 1              Συστατικό 2          Διάλεκτος 

α. ουρανοκόβγω   ουραν(ος)     κόβγω     Κρητική 

     όταν η γη με τον ουρανό ενώνεται             ουρανός       κόβγω 

β. λιμοκουράουμαι                               λιμ(ος) κουράουμαι  Ποντιακή 

    κουράζομαι λόγω της πείνας                          πείνα                             κουράζομαι 

γ. καντουνογυρίζω καντουν(ι)
11

      γυρίζω         Επτανησιακή 

    τριγυρνώ στη γειτονιά    γειτονιά      τριγυρνώ 

 

Πίνακας 34. Κατανομή ενδοκεντρικών ρηματικών συνθέτων της κατηγορίας [Ρήμα 

+Ρήμα] (Σύνολο ενδοκεντρικών ρηματικών συνθέτων για Κρητικά: 144, για 

Ποντιακά: 113, Επτανησιακά: 44).  
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Το τρίτο παραγωγικότερο σχήμα παραγωγής ενδοκεντρικών ρηματικών 

συνθέτων και στις τρεις διαλέκτους συνολικά αλλά και μεμονωμένα (Κρητικά: 

18.75%, Επτανησιακά: 13.64% και Ποντιακά: 11.50%) αποτελεί το μοτίβο 

[Ρήμα+Ρήμα]. Τα παρατακτικά ρηματικά σύνθετα είναι σχετικά λίγα και στις τρεις 

διαλέκτους κάτι που πιθανότατα οφείλεται σε σημασιολογικούς λόγους. Τα ρήματα 

τα οποία παρουσιάζουν στενή σημασιολογική σχέση παρατάσσονται το ένα δίπλα στο 

άλλο και η σχέση που υπάρχει μεταξύ τους μπορεί να είναι σχέση συνωνυμίας (44α), 

αντίθεσης (44γ) ή δήλωση μίας πράξης που χρονικά συμπίπτει με το αποτέλεσμα της 

(44β). 

(35)  Σύνθετο                                    Συστατικό 1              Συστατικό 2          Διάλεκτος 

α. δερνοκοπανίζω                               δερν(ω)                    κοπανίζω       Κρητική  

     χτυπώ   δέρνω      χτυπώ 

β. κνεθοπονώ  κνεθ(ω)      πονώ                Ποντιακή 

     ξύνομαι και πονάω συγχρόνως    ξύνω        πονώ 

γ. ασκοπιθώνομαι                              ασκον(ομαι)   πιθώνομαι      Επτανησιακή 

    σηκώνομαι και κάθομαι                               σηκώνομαι    κάθομαι 

 

Πίνακας 35. Κατανομή ρηματικών συνθέτων της κατηγορίας [Επίθετο+Ρήμα] και 

στις τρεις διαλέκτους ( max value για Κρητικά= 144,  max value για Ποντιακά= 113 

και max value για Επτανησιακά= 44). 
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Το κατηγοριακό σχήμα δόμησης [Επίθετο+Ρήμα] αποτελεί περιθωριακό 

μοτίβο σχηματισμού ενδοκεντρικών ρηματικών συνθέτων (Κρητικά: 2.77%, 

Ποντιακά: 2.65%). Στο σχήμα αυτό, το συμπλήρωμα της ρηματικής βάσης δεν είναι 

ένα ουσιαστικό αλλά ένα επίθετο το οποίο σε μία αντίστοιχη συντακτική πρόταση θα 

λειτουργούσε ως επιθετικός προσδιορισμός σε ένα αντικείμενο το οποίο παραλείπεται 

από την πρόταση επειδή εύκολα μπορεί να εννοηθεί.  

 

(36)   Σύνθετο                                   Συστατικό 1              Συστατικό 2          Διάλεκτος 

α.  ξαθοφέρνω     ξαθ(ος)     φέρνω    Κρητική 

     τείνω προς το ξανθό (μαλλί)                         ξανθός                     φέρνω (εδώ: τείνω)  

β.  ασπροφορώ   ασπρ(ος)                        φορώ  Ποντιακή 

     φορώ άσπρα (δηλαδή ρούχα)                       άσπρος                                 φορώ 

 

2.3.2 Εξωκεντρικά ρηματικά σύνθετα 

Τα βασικά σχήματα δόμησης εξωκεντρικών ρηματικών συνθέτων είναι τα 

εξής: α) [Ουσιαστικό+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ (35.18%), β) [Επίθετο+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ 

(31.48%), γ) [Ρήμα+Ουσιαστικό]ΠαραγΕπιθ (28.70%), δ) [Επίρρημα+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ 

(4.64%). Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω σχημάτων αποτελεί το γεγονός ότι το 

παραγωγικό επίθημα συνδυάζεται πάντοτε με ονοματική βάση αλλάζοντας τη 

γραμματική κατηγορία και τη σημασία της βάσης στην οποία προστίθεται. Οι πίνακες 

37, 38, 39, 40 παρουσιάζουν την κατανομή των παραπάνω σχημάτων στις τρεις υπό 

εξέταση διαλέκτους. 
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Πίνακας 36. Σχήματα παραγωγής ρηματικών συνθέτων με επιθηματοποίηση ή 

μετάπλαση (Σύνολο και στις τρεις διαλέκτους: 108). 

 

 

Πίνακας 37. Κατανομή εξωκεντρικών ρηματικών συνθέτων της κατηγορίας 

[Ουσιαστικό+Ουσιαστικό]  (Σύνολο εξωκεντρικών ρηματικών συνθέτων για 

Κρητικά: 65, για Ποντιακά: 27, για Επτανησιακά: 16). 
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Το σχήμα δόμησης εξωκεντρικών ρηματικών συνθέτων 

[Ουσιαστικό+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ  αποτελεί το παραγωγικότερο σχήμα για τα Κρητικά 

και τα Επτανησιακά (Κρητικά: 38.46%, Επτανησιακά: 37.5%) ενώ για τα Ποντιακά 

αποτελεί το δεύτερο πιο παραγωγικό σχήμα με ποσοστό 25.93%. Σε αυτό το σχήμα 

δόμησης, τα ουσιαστικά έχουν σχέση εξάρτησης μεταξύ τους. Επίσης, στο σύνολο 

των παραδειγμάτων που απαρτίζουν το συγκεκριμένο σχήμα δόμησης, 

περιλαμβάνονται και σύνθετα με δεύτερο συστατικό δεσμευμένο θέμα το οποίο 

περιέχει την πληροφορία [+Ονοματικό] στο Νοητικό λεξικό (π.χ αργατολογώ)
12

. 

(37)  Σύνθετο          Συστατικό 1              Συστατικό 2          Επίθημα            Διάλεκτος 

α. νεροβροχιάζω   νερ(ο)                       βροχ(η)               -ιαζ(ω) Κρητική 

     μουσκεύω    νερό               βροχή 

β. καρδολαβίζω καρδ(ια)            λαβ(ιν) -ιζ(ω)   Ποντιακή 

     στενοχωρώ   καρδιά            λαβή 

γ. πονοκεφαλιάζω      πον(ος)                      κεφαλ(ι)            -ιαζ(ω)           Επτανησιακή 

    πονάω στο κεφάλι  πόνος               κεφάλι 

Πίνακας 38. Κατανομή εξωκεντρικών ρηματικών συνθέτων της κατηγορίας 

[Επίθετο+Ουσιαστικό] (Σύνολο εξωκεντρικών ρηματικών συνθέτων για Κρητικά: 65, 

για Ποντιακά: 27,  για Επτανησιακά: 16). 
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Σύμφωνα με τον πίνακα 38, το σχήμα δόμησης εξωκεντρικών ρηματικών 

συνθέτων [Επίθετο+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ  αποτελεί το παραγωγικότερο σχήμα για τα 

Ποντιακά (51.85%), το δεύτερο πιο παραγωγικό σχήμα για τα Επτανησιακά (31.25%) 

και το τρίτο παραγωγικότερο σχήμα για τα Κρητικά (23.08%). Σε αυτό το σχήμα, η 

σχέση των δύο συνθετικών μερών είναι σχέση εξάρτησης. Το παραγωγικό επίθημα 

στη συνέχεια  αλλάζει την κατηγορία της βάσης και τροποποιεί τη σημασία της. 

(38)  Σύνθετο                Συστατικό 1              Συστατικό 2          Επίθημα      Διάλεκτος 

α. χοντροβουλίζω    χοντρ(ος)                    βουλ(η)                 -ιζ(ω)  Κρητική 

    λέω μεγάλα λόγια     χοντρός                               γνώμη  

β. μεγαλοφωνίζω   μεγαλ(ος)                     φων(η) -ιζ(ω)  Ποντιακή 

     μιλώ δυνατά                          μεγάλος                             φωνή 

γ. καλοζωίζω        καλ(ος)                  ζω(η)                  -ιζ(ω)   Επτανησιακή 

   είμαι ευτυχής           καλός                       ζωή 

 

Πίνακας 39. Κατανομή εξωκεντρικών ρηματικών συνθέτων της κατηγορίας 

[Ρήμα+Ουσιαστικό]  (Σύνολο εξωκεντρικών ρηματικών συνθέτων για Κρητικά: 65, 

για Ποντιακά: 27, για Επτανησιακά: 16). 
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Σύμφωνα με τον πίνακα 39, το σχήμα δόμησης εξωκεντρικών ρηματικών 

συνθέτων [Ρήμα+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ  αποτελεί το δεύτερο πιο παραγωγικό σχήμα για 

τα Κρητικά (33.85%) και το τρίτο πιο παραγωγικό σχήμα για τα Επτανησιακά και τα 

Ποντιακά (31.25% και 14.81% αντίστοιχα). Σε αυτό το σχήμα δόμησης, η ρηματική 

βάση αποτελεί το πρώτο συνθετικό μέρος του συνθέτου ενώ το συμπλήρωμά της 

αποτελεί το δεύτερο. 

(39)  Σύνθετο                Συστατικό 1              Συστατικό 2          Επίθημα      Διάλεκτος 

α. πληγοδουριάζω          πληγ(ωνω)                   δουρ(α)
13

 -ιαζ(ω) Κρητική 

     γδέρνω το δέρμα                  πληγώνω                            δέρμα 

β. απλοχερίζω                  απλ(ωνω)                   χερ(ι)       -ιζ(ω)            Ποντιακή 

     βοηθώ τους φτωχούς  απλώνω                          χέρι 

γ. σηκοτραφίζω σηκ(ωνω)                 τραφ(ος) -ιζ(ω)       Επτανησιακή 

     δημιουργώ χαντάκι                σηκώνω                 πέτρινα χωρίσματα 

Πίνακας 40. Κατανομή εξωκεντρικών ρηματικών συνθέτων της κατηγορίας 

[Επίρρημα+Ουσιαστικό]  (Σύνολο εξωκεντρικών ρηματικών συνθέτων για Κρητικά:  

65, για Ποντιακά: 27, για Επτανησιακά: 16). 
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Τέταρτο και τελευταίο σχήμα δόμησης εξωκεντρικών ρηματικών συνθέτων 

αποτελεί το σχήμα [Επίρρημα+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ  (Ποντιακά: 7.41%, και Κρητικά  

1.95%). Όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 2.1, ενώ τα επιρρήματα προσδιορίζουν 

μόνο ρήματα, υπάρχουν περιπτώσεις που τα πρώτα λειτουργούν ως επίθετα και 

προσδιορίζουν ουσιαστικά (π.χ. ο αποπάνω γείτονας). Καθώς όμως η ταξινόμηση 

είναι καθαρά κατηγοριακή και αφορά τις κατηγορίες των λέξεων που προκύπτουν 

από το λεξικό, δηλώνονται ως επιρρήματα τα οποία συμπεριφέρονται ως επίθετα.  

 

(40)  Σύνθετο                   Συστατικό 1           Συστατικό 2         Επίθημα       Διάλεκτος 

α. μπουμπουροκωλιώ       μπουμπουρ(α)            κωλ(ος)    -Ø               Κρητική  

    καμπυλώνομαι                         μπρούμυτα  οπίσθια 

β. εξωκοιλιάζω   έξω                      κοιλ(ια) -αζ(ω)            Ποντιακή 

    ξεκοιλιάζω    έξω                             κοιλιά 

 

 

2.4 Επιρρήματα 

Τα σύνθετα επιρρήματα αποτελούν την τέταρτη παραγωγικότερη κατηγορία 

συνθέτων συνολικά (2.44%) αλλά και μεμονωμένα και στις τρεις υπό εξέταση 

διαλέκτους. 
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Πίνακας 41. Κατανομή σύνθετων επιρρημάτων ανά διάλεκτο (Σύνολο 

επιρρηματικών συνθέτων για Κρητικά: 12/1000, για Ποντιακά: 48/1000, για 

Επτανησιακά: 2/500). 

 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 41, τα ποσοστά 4.6%, 1.2% και 0.4% του συνολικού 

δείγματος παραγωγής συνθέτων, αντιστοιχούν στην παραγωγή σύνθετων 

επιρρημάτων στα Ποντιακά, Κρητικά και Επτανησιακά αντίστοιχα. Η παραγωγή 

επιρρηματικών συνθέτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους δηλαδή είτε 

ενδοκεντρικά όπου η κεφαλή του συνθέτου είναι επιρρηματική είτε εξωκεντρικά με 

επιθηματοποίηση. 

(41) [Y]x+[Z]Adv [X]Adv                    όπου:          [Y],[Z]  Οποιοδήποτε λέξημα 

                                                                                        [Χ] Τελικό σύνθετο 

                                                                                x Οποιαδήποτε κατηγορία 

                                                                                     [Adv] Adverb (Επίρρημα) 
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(42) [Y]x+[Z]x  [V]x  + Dsuf  [X]Adv   όπου:        [Y],[Z] Οποιοδήποτε λέξημα 

                                                                             [V] Σύνθετο θέμα 

                                                                             [X] Τελικό σύνθετο 

                                                                                            x Οποιαδήποτε κατηγορία 

                                                                                       Adv Adverb (Επίρρημα) 

                                                     

Πίνακας 42. Κατανομή των επιρρηματικών συνθέτων με βάση το είδος της κεφαλής 

(Σύνολο και στις τρεις διαλέκτους: 60). 

  

Τα επιρρηματικά σύνθετα, όπως φαίνεται και στον πίνακα 42, 

σχηματίζονται κυρίως ενδοκεντρικά (76.67%) ενώ λιγότερα σε αριθμό είναι εκείνα 

που παράγονται εξωκεντρικά (23.33%). Όπως θα δούμε και παρακάτω, τα 

περισσότερα ενδοκεντρικά επιρρηματικά σύνθετα προέρχονται από τα Ποντιακά 

καθώς σχηματίζονται κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία παρατακτικά, ενώ η 

παραγωγή επιρρηματικών συνθέτων στα Κρητικά και τα Επτανησιακά 

πραγματώνεται κυρίως εξωκεντρικά με επιθηματοποίηση. 
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2.4.1 Ενδοκεντρικά επιρρηματικά σύνθετα 

Το παρατακτικό σχήμα [Επίρρημα+Επίρρημα] αποτελεί το κυριότερο σχήμα 

παραγωγής ενδοκεντρικών επιρρηματικών συνθέτων (97.68%) ενώ περιθωριακό 

αποτελεί το σχήμα [Ρήμα+Επίρρημα] (2.32%).  

Πίνακας 43. Κατανομή κατηγοριακών σχημάτων δόμησης ενδοκεντρικών 

επιρρηματικών συνθέτων (Σύνολο και στις τρεις διαλέκτους: 46). 

 

 

Πίνακας 44. Κατανομή ενδοκεντρικών επιρρηματικών συνθέτων της κατηγορίας 

[Επίρρημα + Επίρρημα] (Σύνολο ενδοκεντρικών επιρρηματικών συνθέτων για 

Κρητικά: 3, για Ποντιακά: 45, για Επτανησιακά: 0). 
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Τα παρατακτικά επιρρηματικά σύνθετα αποτελούν το 97.83% του δείγματος 

παραγωγής ενδοκεντρικών επιρρηματικών συνθέτων για τα Ποντιακά ενώ για τα 

Κρητικά το ποσοστό ανέρχεται στο 66.66%. Η σχέση των συστατικών των 

παρατακτικών επιρρηματικών συνθέτων μπορεί να είναι: α) αντωνυμική (π.χ. 

μπροσταπίσω), β) συνωνυμική (π.χ. απατουμερόθεν
14

), γ) τοποπροσδιοριστική/ 

προσθετική (π.χ. απατουπέραν). 

(43)  Σύνθετο                     Συστατικό 1                        Συστατικό 2               Διάλεκτος 

α. μπροσταπίσω        μπροστα                                  πίσω                  Κρητική 

    μπροστά και πίσω                    μπροστά    πίσω 

β. απατουπέραν                   απατού                                     πέρα                       Ποντιακή 

    από εδώ και πέρα                   από εδώ      πέρα 

 

Ιδιάζοντα ως προς την αναγνώριση τους αποτελούν τα στοιχεία καικά, κιάνου 

και κεσού που εντοπίζονται στην Ποντιακή διάλεκτο.  Το στοιχείο καικά συντίθεται 

από το σύνδεσμο και και το επίρρημα κά (κάτω). Σύμφωνα με τις παραδοσιακές 

γραμματικές το στοιχείο αυτό αποτελεί πρόσφυμα σε περιπτώσεις σύνθεσης ενώ 

μπορεί να λειτουργήσει και ως ανεξάρτητη λέξη.  

(44)  Κατηβαίνει ας σό ραχίν καικά
15

  

Κατεβαίνει από το βουνό προς τα κάτω 

(45)  αδακαικά 

Εδώ κοντά 

Η σημασία του στοιχείου αυτού δεν είναι σταθερή καθώς ως συστατικό ενός 

συνθέτου δηλώνει το κατά προσέγγιση τοπικό σημείο ενώ ως ανεξάρτητη λέξη 

δηλώνει την κίνηση προς τα κάτω ή τη στάση σε ορισμένο σημείο. Υποστηρίζω πως  

 

                                                      
14

 απατού και μερόθεν «από αυτό το μέρος» 
15

  Παπαδόπουλος, Α. (1958). Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής Διαλέκτου. Αθήνα, σελ. 375 



Μεταπτυχιακή Διατριβή με τίτλο: «Δια-διαλεκτική σύγκριση στη σύνθεση των Νεοελληνικών 

διαλέκτων» 

Γεώργιος Α. Χαιρετάκης 

 

72 

 

 

η διαφορετική σημασία που προκύπτει από τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις που 

εμφανίζεται το στοιχείο καικά δεν αποτελεί κριτήριο για να ενταχθεί στην κατηγορία 

των προσφυματοειδών και των λέξεων ταυτόχρονα. Τα επιθηματοειδή προσφύματα 

δεν μπορούν να σταθούν ανεξάρτητα στο λόγο και δεν αποτελούν λέξεις αλλά 

στοιχεία που αλλάζουν την κατηγορία της βάσης που ενώνονται και τα οποία 

τροποποιούν τη βασική σημασία του θέματος. Έτσι προτείνω, την ένταξη του 

στοιχείου καικά στην κατηγορία των λέξεων και συγκεκριμένα των επιρρημάτων. Το 

επίρρημα καικά  διαθέτει τρεις βασικές σημασίες που αντλούνται από το λεξικό και 

ανάλογα με το αν αποτελεί δεύτερο συστατικό του συνθέτου ή ανεξάρτητη λέξη, 

ενεργοποιείται η αντίστοιχη σημασία που προβλέπεται από τα διακριτικά 

χαρακτηριστικά του λήμματος. 

Σε αντίθεση με το στοιχείο καικά, τα στοιχεία κιάνου (και άνω) και κεσού (και 

έσω) διατηρούν την ίδια σημασία είτε αυτά αποτελούν δεύτερο συστατικό ενός 

συνθέτου είτε ανεξάρτητη λέξη. Το επίρρημα κιάνου δηλώνει την κίνηση προς τα  

πάνω ενώ το επίρρημα κεσού δηλώνει την οριζόντια κατεύθυνση. Ωστόσο, καθώς 

εμφανίζονται πάντοτε στο τέλος της λέξης, θεωρήθηκαν παραδοσιακά ως 

προσφύματα που δηλώνουν τοπικό προσδιορισμό. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει διότι 

αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται και ανεξάρτητα στο λόγο λειτουργώντας ως 

επιρρήματα. Η ποντιακή διάλεκτος διαθέτει πλουσιότερη παραγωγή επιρρημάτων σε 

σχέση με τις άλλες δύο διαλέκτους και πολλά από τα επιρρήματα που διαθέτει έχουν 

ως δεύτερο συστατικό ένα από τα τρία προαναφερθέντα στοιχεία. 

(46)  Η κόσσαρα πίν και τερεί ς σον θεόν κιάν’
16

 

 Η κότα πίνει και κοιτά στο θεό πάνω 

(47)  αδακιάνου 

εδώ πάνω 

(48)  Επήγα’ ς σό χωράφ’ κέσ’
17

 

Πήγα ευθεία στο χωράφι 

                                                      
16

 Παπαδόπουλος, Α. (1958). Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής Διαλέκτου. Αθήνα, σελ. 441. 
17

 Παπαδόπουλος, Α. (1958). Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής Διαλέκτου. Αθήνα, σελ. 438. 
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(49)  αδακέσου 

ίσια προς τα εδώ 

 

Πίνακας 44. Κατανομή ενδοκεντρικών επιρρηματικών συνθέτων της κατηγορίας 

[Ρήμα + Επίρρημα] (Σύνολο ενδοκεντρικών επιρρηματικών συνθέτων  για Κρητικά: 

3, για Ποντιακά: 45, για Επτανησιακά: 0). 

 

 

Το σχήμα δόμησης [Ρήμα+Επίρρημα] εντοπίστηκε σε ένα μόνο σύνθετο της 

Κρητικής διαλέκτου (33.33%). Το σύνθετο βλεποφάνερα αντιστοιχεί στην συντακτική 

πρόταση «βλέπω φανερά». Η παραγωγή του επιρρήματος φανερά από το επίθετο 

φανερός έλαβε χώρα πριν τη διαδικασία της σύνθεσης. Η μεταβίβαση του τόνου στην 

προπαραλήγουσα εξηγείται από τη γενικότερη τάση της συνθετικής διαδικασίας να 

συνδέει θέματα παρά λέξεις. 

(50)  Σύνθετο                   Συστατικό 1                  Συστατικό 2                       Διάλεκτος 

α. βλεποφάνερα βλεπ(ω)                        φανερ(α)   Κρητική 

    φανερά                                       βλέπω                                  φανερά 

0

23

46

1 

Αριθμός 

Διάλεκτος 

   Σχήμα [Ρήμα+Επίρρημα] 

Κρητική Διάλεκτος 
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2.4.2 Εξωκεντρικά επιρρηματικά σύνθετα 

Τα σχήματα παραγωγής σύνθετων εξωκεντρικών επιρρημάτων είναι τα εξής: 

α) [Επίθετο+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ (50%), β) [Ουσιαστικό+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ (28.57%), 

γ) [Επίρρημα+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ (14.29%), δ) [Ουσιαστικό+Ρήμα]ΠαρΕπιθ (7.14%). 

 

Πίνακας 45. Σχήματα παραγωγής σύνθετων επιρρημάτων με επιθηματοποίηση ή 

μετάπλαση (Σύνολο και στις τρεις διαλέκτους: 14). 

      

 

Πίνακας 46. Κατανομή εξωκεντρικών επιρρηματικών συνθέτων της κατηγορίας 

[Επίθετο+Ουσιαστικό]  (Σύνολο και στις τρεις διαλέκτους για Κρητικά: 9, για 

Ποντιακά: 3, για Επτανησιακά: 2).      
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Η ποντιακή διάλεκτος, με βάση το δείγμα, σχηματίζει εξωκεντρικά 

επιρρηματικά σύνθετα με βάση το σχήμα [Επίθετο+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ  (100%) ενώ 

για τα Επτανησιακά και τα Κρητικά το ποσοστό του αντίστοιχου σχήματος ανέρχεται 

στο 50% και 33.33% αντίστοιχα. Στο σχήμα αυτό, το επίθετο προσδιορίζει το 

ουσιαστικό που αποτελεί το δεύτερο συστατικό του συνθέτου και στη συνέχεια το 

επίθημα που προσκολλάται στη σύνθετη δομή μεταβάλλει την κατηγορία του θέματος 

από ουσιαστικό σε επίρρημα και προσδίδει επιρρηματική σημασία. 

(51)   Σύνθετο                  Συστατικό 1               Συστατικό 2      Επίθημα      Διάλεκτος 

α. μονοπάντας μον(η)  (μ)πάντα
18

    -ας             Κρητική 

    μονόπλευρα  μονός     πλευρά 

β. ολόχρονα ολ(ος)   χρον(ος)             -α             Ποντιακή 

    όλο το χρόνο  όλος     χρόνος 

γ. μισοκάναλα μισ(ος)   καναλ(ι) -α       Επτανησιακή 

    στο μέσο του καναλιού  μισός      κανάλι 

 

Τα παραπάνω σύνθετα αποτελούν πρωτογενή προϊόντα της σύνθεσης και δεν 

είναι δευτερογενείς σχηματισμοί από ήδη υπάρχοντα επιρρήματα 

(*μονοπάντα/*μονόπαντος, *ολόχρονος, *μισοκανάλι/*μισοκάναλος). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18

 Από το ιταλικό banda  (πλευρό) 
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Πίνακας 47. Κατανομή εξωκεντρικών επιρρηματικών συνθέτων της κατηγορίας 

[Ουσιαστικό+Ουσιαστικό] (Σύνολο εξωκεντρικών επιρρηματικών συνθέτων για 

Κρητικά: 9, για Ποντιακά: 3, για Επτανησιακά: 2). 

        

 

 

Το σχήμα παραγωγής εξωκεντρικών επιρρηματικών συνθέτων 

[Ουσιαστικό+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ εμφανίζεται στα Επτανησιακά (50%) και στα 

Κρητικά (33.33%). Τα ουσιαστικά που απαρτίζουν το σύνθετο έχουν σχέση 

παράταξης και στη συνέχεια το παραγωγικό επίθημα που συνδυάζεται με το σύνθετο 

θέμα μετατρέπει τη βάση σε επίρρημα προσδίδοντάς του επιρρηματική σημασία. 

(52)  Σύνθετο                   Συστατικό 1              Συστατικό 2      Επίθημα       Διάλεκτος 

α. λαμπρόσκολα     λαμπρ(η)                     σκολ(η)                -α   Κρητική 

    η αργία της Λαμπρής        Πάσχα αργία 

β. θεόψυχα      θε(ος)                         ψυχ(η)  -α            Ποντιακή 

     εγκάρδια                                    θεός                                  ψυχή  

 

Τα παραπάνω επιρρήματα, όπως και στην περίπτωση του σχήματος [Επίθετο 

+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ , είναι πρωτογενείς σχηματισμοί. 
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Πίνακας 48. Κατανομή εξωκεντρικών επιρρηματικών συνθέτων της κατηγορίας 

[Επίρρημα + Ουσιαστικό] (Σύνολο εξωκεντρικών επιρρηματικών συνθέτων για 

Κρητικά: 9, για Ποντιακά: 3, για Επτανησιακά: 2). 

         

 

 

Το σχήμα δόμησης εξωκεντρικών σύνθετων επιρρημάτων 

[Επίρρημα+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ αποτελεί το 22.22% του συνολικού δείγματος των 

εξωκεντρικών συνθέτων για την Κρητική διάλεκτο.  

(53)   Σύνθετο                   Συστατικό 1              Συστατικό 2      Επίθημα      Διάλεκτος 

α. ομπροσκαίρας   ομπρός  καιρ(ος)    -ας Κρητική 

    πρόχειρα   μπροστά                             καιρός 
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Πίνακας 49. Κατανομή σχηματισμού εξωκεντρικών επιρρηματικών συνθέτων  της 

κατηγορίας [Ρήμα + Ουσιαστικό] (Σύνολο εξωκεντρικών επιρρηματικών συνθέτων 

για Κρητικά: 9, για Ποντιακά: 3, για Επτανησιακά: 2). 

      

 

 

Τελευταίο και μη παραγωγικό σχήμα δόμησης αποτελεί το μοτίβο 

[Ρήμα+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ με μόνο ένα παράδειγμα να εντοπίζεται στην Κρητική 

Διάλεκτο (7.14%). Το συμπλήρωμα του ρήματος σε αυτήν την περίπτωση αποτελεί 

το πρώτο συστατικό του συνθέτου. 

 

(54)  Σύνθετο                   Συστατικό 1              Συστατικό 2      Επίθημα       Διάλεκτος 

α. ψυχομέτρι     ψυχ(η)  μετρ(ω)   -ι  Κρητική 

    μετρώντας συνολικά                  ψυχή                                 μετρώ 
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3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο, τα σύνθετα κατηγοριοποιoύνται με βάση τη σχέση των 

συστατικών τους μερών και στη συνέχεια εξετάζεται η συχνότητα εμφάνισής τους σε 

κάθε διάλεκτο ξεχωριστά αλλά και συνολικά. Ακολουθώντας την ταξινόμηση της 

Ράλλη (2007: 79) και Ralli (2013: 102), τα σύνθετα διακρίνονται με βάση τις 

γραμματικές σχέσεις των συστατικών τους σε σύνθετα στα οποία εμφανίζεται σχέση 

εξάρτησης
19

 (dependency relation) και σε σύνθετα στα οποία εμφανίζεται 

παρατακτική σχέση (coordinative relation). Επιπλέον, τα πρώτα περιλαμβάνουν δύο 

υποκατηγορίες, τα σύνθετα με σχέση υπόταξης (head-complement relation) και τα 

σύνθετα στα οποία το ένα συστατικό αποδίδει μία ιδιότητα στο άλλο (attributive 

relation).  

Πίνακας 50. Κατανομή συνθέτων με βάση τη σχέση των συστατικών (Σύνολο 

συνθέτων και στις τρεις διαλέκτους: 2500). 

    

 

 

 

                                                      
19

 H αντίστοιχη κατηγορία στον Bloomfield (1933) είναι τα προσδιοριστικά σύνθετα (determinative 

compounds). 
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Με σχέση εξάρτησης χαρακτηρίζονται τα περισσότερα σύνθετα των τριών 

διαλέκτων συνολικά (93.68%) αλλά και μεμωνομένα (Επτανησιακά: 94.8%, Κρητικά: 

94.7%, Ποντιακά 92.1%) ενώ τα παρατακτικά σύνθετα (6.32%) είναι λιγότερα σε 

σχέση με τα πρώτα και στις τρεις διαλέκτους (Ποντιακά: 7.9%, Κρητικά: 5.3%, 

Επτανησιακά: 5.2%). 

 

3.1 Σύνθετα με σχέση εξάρτησης 

Τα σύνθετα με σχέση εξάρτησης είναι η πολυπληθέστερη ομάδα συνθέτων 

και στις τρεις διαλέκτους. Διακρίνονται σε δύο μεγάλες υποκατηγορίες: α) τα 

σύνθετα με σχέση υπόταξης και β) τα σύνθετα με απόδοση ιδιότητας στην κεφαλή 

του συνθέτου. Οι δύο αυτές ομάδες περιλαμβάνουν σχεδόν ίσο αριθμό συνθέτων 

συνολικά και στις τρεις διαλέκτους. 

Πίνακας 51. Κατανομή υποτακτικών συνθέτων και συνθέτων με σχέση απόδοσης    

ιδιότητας (Σύνολο και στις τρεις διαλέκτους: 2342/2500). 

      

 

 

 

0

1171

2342

1157 1185 

Αριθμός 

Είδος σχέσης  

   Σχέσεις συστατικών 

Υπόταξη 

Απόδοση ιδιότητας 



Μεταπτυχιακή Διατριβή με τίτλο: «Δια-διαλεκτική σύγκριση στη σύνθεση των Νεοελληνικών 

διαλέκτων» 

Γεώργιος Α. Χαιρετάκης 

 

81 

 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των δύο 

προαναφερθέντων κατηγοριών σύνθετων λέξεων. 

 

Σχέση Υπόταξης  

(1)  Σύνθετο                                  Συστατικό 1               Συστατικό 2             Διάλεκτος 

α. σοχωρολιά                  σοχωρ(ο)                  λιά                         Κρητική 

     η ελιά της εσωτερικής αυλής             εσωτερική αυλή                        ελιά 

β. ποταμόξυλον                               ποταμ(ιν)                      ξυλ(ον)                  Ποντιακή 

     είδος θάμνου κοντά σε ποτάμι                 ποτάμι                                ξύλο 

γ. καραβόσκυλος                              καράβι                         σκύλος             Επτανησιακή 

    ο σκύλος του καραβιού                            καράβι                               σκύλος 

 

Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

(2)  Σύνθετο                                    Συστατικό 1               Συστατικό 2           Διάλεκτος 

α. ξερομαδάρα                                    ξερ(ος)   μαδάρα   Κρητική 

    ξερός τόπος      ξερός                           άδενδρη έκταση 

β. βρωμόχορτον                                βρωμ(ικος)   χορτ(ον)   Ποντιακή 

    βρώμικο χόρτο                                           βρώμικος      χόρτο 

γ. κουφοβροντή κουφ(ος)   βροντή           Επτανησιακή 

    αστραπή χωρίς ήχο   κουφός     βροντή 

 

3.1.1 Σύνθετα με σχέση απόδοσης ιδιότητας 

Στα σύνθετα με αυτό το είδος σχέσης μεταξύ των συστατικών, το ένα 

συνθετικό μέρος αποδίδει μία ή περισσότερες ιδιότητες στο βασικό μέρος του 

συνθέτου. Στα συστατικά αυτά υπάρχει η σχέση προσδιορίζοντος-προσδιοριζόμενου 

είτε όταν αυτά σχηματίζουν φράσεις είτε σύνθετα. 



Μεταπτυχιακή Διατριβή με τίτλο: «Δια-διαλεκτική σύγκριση στη σύνθεση των Νεοελληνικών 

διαλέκτων» 

Γεώργιος Α. Χαιρετάκης 

 

82 

 

 

(3)   Σύνθετο               Φράση          Σχέση          

α. ομορφόσογο                          όμορφο σόι Απόδοση ιδιότητας 

 

Ωστόσο, τα σύνθετα αυτά διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες συντακτικές 

φράσεις τους ως προς τη δομή (παρουσία δείκτη σύνθεσης), τη μορφή (περιπτώσεις 

απουσίας παραγωγικού μορφήματος πριν το δείκτη σύνθεσης λόγω της συνθήκης του 

γυμνού θέματος) αλλά και τη σημασία (περιπτώσεις σημασιολογικής αδιαφάνειας σε 

αντίθεση με τις αντίστοιχες φράσεις). 

Πίνακας 51. Κατανομή συνθέτων με σχέση απόδοσης ιδιότητας (Σύνολο συνθέτων 

με σχέση εξάρτησης για τα Κρητικά: 947, για τα Ποντιακά: 921, για τα Επτανησιακά: 

474)

 

 

 

Τα σύνθετα με σχέση απόδοσης ιδιότητας αποτελούν την πολυπληθέστερη 

ομάδα συνθέτων στην Ποντιακή διάλεκτο (55.92%) ενώ δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα 

αποτελούν για τα Επτανησιακά (49.79%) και τα Κρητικά (45.82%). Τα κατηγοριακά 

σχήματα δόμησης τέτοιου είδους συνθέτων όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2 είναι πολλά 

και στις τρεις διαλέκτους.  
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Για τα ονοματικά σύνθετα, τα σχήματα [Επίθετο+Ουσιαστικό], 

[Ουσιαστικό+Ουσιαστικό] και [Επίρρημα+Ουσιαστικό] αποτελούν τα 

παραγωγικότερα μοτίβα με σχέση απόδοσης ιδιότητας ενώ λιγότερα είναι τα σύνθετα 

της μορφής [Αριθμητικό+Ουσιαστικό/Επίθετο]. Στο πρώτο σχήμα η σχέση μεταξύ 

των δύο συστατικών είναι σχέση προσδιορίζοντος-προσδιοριζόμενου καθώς το 

επίθετο που βρίσκεται στα αριστερά της δομής προσδίδει μία ιδιότητα στο 

ουσιαστικό που ακολουθεί. Αρκετές φορές στο σχήμα [Ουσιαστικό+Ουσιαστικό], το 

ουσιαστικό που βρίσκεται αριστερά της δομής προσδίδει μία ιδιότητα στο ουσιαστικό 

που έπεται λειτουργώντας σαν επίθετο. Έτσι, σε ένα σύνθετο όπως οι 

«αμουσκλοντομάτες», το ουσιαστικό «αμούσκλι»
20

 προσδίδει στο ουσιαστικό 

«ντομάτες» μία ιδιότητα που δεν διαθέτει πρωτοτυπικά (δηλαδή μυτερές). Τέλος, στο 

σχήμα [Επίρρημα+Ουσιαστικό], αν και δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα συχνά καθώς τα 

επιρρήματα προσδιορίζουν κυρίως ρηματικές βάσεις, το επίρρημα ως πρώτο 

συστατικό λειτουργεί σαν επίθετο προσδιορίζοντας την ονοματική βάση που 

ακολουθεί. Πρόκειται κυρίως για τοπικά ή χρονικά επιρρήματα τα οποία δεν 

παράγονται από επίθετα (π.χ. έξω κ.ά). 

 

Σύνθετα με σχέση απόδοσης ιδιότητας (Επίθετο + Ουσιαστικό) 

(4)  Σύνθετο                               Συστατικό 1               Συστατικό 2                Διάλεκτος 

α. λειανολιά                                 λειαν(ος)                      (ε)λιά     Κρητική 

    λεπτή ελιά                                            λεπτός                                ελιά 

β. μακρόμηλον                             μακρ(υς)    μηλ(ον)                     Ποντιακή 

    μακρύ μήλο                                         μακρύς       μήλο 

γ. τυφλοκούλουκα                        τυφλ(ος)   κουλουκ(ι)            Επτανησιακή 

    νεογέννητα κουτάβι                            τυφλός     κουτάβι 

  

 

                                                      
20

 Απο το λατινικό «musculus» (μικρός μυς) 
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Σύνθετα με σχέση απόδοσης ιδιότητας (Ουσιαστικό+Ουσιαστικό) 

(5)  Σύνθετο                                          Συστατικό 1               Συστατικό 2     Διάλεκτος 

α. αμουσκλοντομάτες                            αμουσκλ(ι)                ντομάτες             Κρητική 

    μυτερές ντομάτες                   μούσκουλο                    ντομάτες 

β. μαντζανόσυκον                                  μαντζαν(α)                    συκ(ον)  Ποντιακή 

    σύκο με σχήμα και χρώμα μελιτζάνας            μελιτζάνα        σύκο 

γ. σκυλογαρμπής     σκύλος    γαρμπής     Επτανησιακή 

    άγριος δυτικός άνεμος    σκύλος  δυτικός άνεμος 

 

Σύνθετα με σχέση απόδοσης ιδιότητας (Επίρρημα+Ουσιαστικό)  

(6)  Σύνθετο                                    Συστατικό 1               Συστατικό 2           Διάλεκτος 

α.  κατωμύλι                                        κάτω                          μυλ(ος)   Κρητική 

     το κάτω μέρος του μύλου  κάτω        μύλος 

β.  απανωθύριν απάνω      θυρ(ιν)                Ποντιακή 

     το ανώφλι                                                    πάνω         πόρτα 

γ.  απανώσκουτα  απάνω   σκουτ(ια)          Επτανησιακή 

     τα εξωτερικά ρούχα     πάνω                         χοντρά ρούχα 

 

Τα ρηματικά σύνθετα με σχέση απόδοσης ιδιότητας σε ρηματική βάση 

δομούνται κυρίως με το σχήμα [Επίρρημα+Ρήμα]. Το επίρρημα ως πρώτο συστατικό 

προσδιορίζει τη ρηματική βάση που ακολουθεί. 

Σύνθετα με σχέση απόδοσης ιδιότητας (Επίρρημα+Ρήμα) 

(7)  Σύνθετο                                   Συστατικό 1               Συστατικό 2            Διάλεκτος 

α. ξεχωριστοταΐζω                          ξεχωριστ(α)      ταΐζω  Κρητική 

     ταΐζω ξεχωριστά                                     ξεχωριστά                             ταΐζω 

β. πυκναναστενάζω    πυκν(α)                    αναστενάζω            Ποντιακή 

     αναστενάζω συχνά                                    συχνά                             αναστενάζω 
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γ. χοντροβαράει                                 χοντρ(α)  βαράει           Επτανησιακή 

    βρέχει δυνατά   δυνατά   βαράει 

 

3.1.2  Σύνθετα με σχέση υπόταξης 

Τα υποτακτικά σύνθετα διακρίνονται από τη σχέση συμπληρώματος-κεφαλής. 

Ως προς τη σειρά των όρων, η κεφαλή έπεται του συμπληρώματος και είναι υπεύθυνη 

για τα μορφοσυντακτικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικά του συνθέτου. Έτσι, σε 

ένα σύνθετο όπως το «θαλασσοπούλι», η κεφαλή «πουλί» είναι υπεύθυνη για τη 

γραμματική κατηγορία του συνθέτου (ουσιαστικό), το γένος (ουδέτερο) την κλιτική 

τάξη (ΚΤ6)
21

 και τη βασική σημασία του συνθέτου (πουλί). Το πρώτο συνθετικό 

μέρος «θάλασσα» συμπληρώνει τη σημασία της κεφαλής προσδιορίζοντας 

σημασιολογικά το είδος της (πουλί της θάλασσας). 

Πίνακας 52. Κατανομή υποτακτικών συνθέτων (Σύνολο συνθέτων με σχέση 

εξάρτησης για τα Κρητικά: 947, για τα Ποντιακά: 921, για τα Επτανησιακά: 474). 

           

 

 

 

                                                      
21

 Κατηγοριοποίηση με βάση τη Ράλλη (2005:118) 
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Τα υποτακτικά σύνθετα αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα συνθέτων για την 

Κρητική (54.17%) και την Επτανησιακή (50.21%) ενώ δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα 

αποτελούν για την Ποντιακή διάλεκτο (44.08%). Τα ονοματικά σύνθετα έχουν ως 

βασικό κατηγοριακό μοτίβο απόδοσης της υπόταξης το σχήμα 

[Ουσιαστικό+Ουσιαστικό] ενώ τα ρηματικά σύνθετα το σχήμα [Ουσιαστικό+Ρήμα]. 

Σύνθετα με σχέση υπόταξης (Ουσιαστικό+Ουσιαστικό) 

(8)  Σύνθετο                                    Συστατικό 1               Συστατικό 2          Διάλεκτος 

α. αχερόλασπη                                   αχερ(ο) λασπη     Κρητική 

    λάσπη με άχυρα         άχυρο  λάσπη  

β. σπενταμόφυλλον                        σπενταμ(ιν)                   φυλλ(ον)                 Ποντιακή     

    φύλλο σφενδάμου                          σφένδαμος       φύλλο 

γ. γαϊδουροφόρτι γαϊδουρ(ι)  φορτ(ιο)           Επτανησιακή 

    το φορτίο του γαϊδάρου                          γαϊδούρι     φορτίο  

 

Σύνθετα με σχέση υπόταξης (Ουσιαστικό+Ρήμα) 

(9)  Σύνθετο                                    Συστατικό 1               Συστατικό 2           Διάλεκτος 

α. αρνοσέρνω      αρν(ι)                          σέρνω  Κρητική 

    οδηγώ τα αρνιά        αρνί                             οδηγώ/τραβώ 

β. κεφαλοπλύνω     κεφαλ(ι)                        πλύνω  Ποντιακή 

    πλύνω το κεφάλι       κεφάλι                                πλύνω 

γ. ταβλοκαθίζω    ταβλ(α)                         καθίζω          Επτανησιακή 

    παρέχω γεύμα                                        τραπέζι φαγητού                     κάθομαι 

 

3.2 Σύνθετα με σχέση παράταξης 

Με τον όρο παρατακτικά σύνθετα ονομάζουμε τα σύνθετα στα οποία τα δύο 

συνθετικά τους μέρη παρατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο. Τόσο στη Κλασική 

ελληνική όσο και στην Ελληνιστική Κοινή η δημιουργία παρατακτικών συνθέτων δεν  
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αποτελούσε παραγωγική διαδικασία. Σύμφωνα με τον Browning (1969: 71), η 

διαδικασία δημιουργίας παρατακτικών συνθέτων απέκτησε ιδιαίτερη 

παραγωγικότητα στη Πρώιμη Μεσαιωνική Ελληνική. Η σημασία των παρατακτικών 

συνθέτων προέρχεται από το άθροισμα των δύο επιμέρους  συστατικών τους. 

(10)  Σύνθετο                     Συστατικό 1                 Συστατικό 2                Σημασία 

α. ασπρόμαυρος                  ασπρ(ος)                       μαυρ(ος)           άσπρος και μαύρος 

 

Οι γραμματικές κατηγορίες που εμπλέκονται στη παραγωγή παρατακτικών 

συνθέτων στην ελληνική γλώσσα είναι κυρίως τα ουσιαστικά, τα ρήματα και τα 

επίθετα. Σύμφωνα με το δείγμα, τα ουσιαστικά και τα ρήματα είναι οι 

παραγωγικότερες κατηγορίες που μετέχουν στο σχηματισμό παρατακτικών συνθέτων 

ενώ η δημιουργία παρατακτικών επιθέτων είναι λιγότερο παραγωγική. Η δημιουργία 

παρατακτικών σύνθετων επιρρημάτων, αν και παρουσιάζει χαμηλή παραγωγικότητα 

στην Κρητική διάλεκτο, χαρακτηρίζεται από υψηλή παραγωγικότητα στην Ποντιακή 

διάλεκτο. 

Πίνακας 53. Κατανομή κατηγοριακών σχημάτων δόμησης των παρατακτικών 

συνθέτων και στις τρεις διαλέκτους (Σύνολο παρατακτικών συνθέτων: 158). 
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Τα ουσιαστικά είναι η κατηγορία που εμφανίζεται συχνότερα στη παραγωγή 

παρατακτικών σύνθετων συνολικά και στις τρεις διαλέκτους (35.44%). Αποτελούν 

την πολυπληθέστερη ομάδα παρατακτικών συνθέτων για την Επτανησιακή διάλεκτο 

(80.77%) και δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα για την Κρητική και Ποντιακή διάλεκτο 

(32.08% και 22.78% αντίστοιχα). Τα ουσιαστικά παρατακτικά σύνθετα ανήκουν 

κυρίως σε δομές του τύπου [Θέμα+Θέμα] και η κλιτική τάξη στην οποία εντάσσονται 

είναι συνήθως διαφορετική σε σχέση με το δεύτερο συστατικό. 

 

(11)  Σύνθετο                        Συστατικό 1                 Συστατικό 2                   Διάλεκτος 

α. βουιδογάιδουρα             βουιδ(ι)             γαιδουρ(ι)                  Κρητική 

    βόδια και γαιδούρια                       βόδια  γαιδούρια 

β. ομματόφρυδα ομματ(ιν) οφρυδ(ιν)                       Ποντιακή 

     μάτια και φρύδια    μάτια                                 φρύδια 

γ. τσιχλοκότσυφα τσιχλ(α) κοτσυφ(ι)                  Επτανησιακή 

    τσίχλες και κοτσύφια   τσίχλα  κοτσύφι 

 

Δεύτερη παραγωγικότερη κατηγορία που μετέχει στη δημιουργία 

παρατακτικών συνθέτων αποτελούν τα ρήματα (28.48%). Τα παρατακτικά ρηματικά 

σύνθετα αποτελούν την παραγωγικότερη ομάδα στην Κρητική διάλεκτο (52.83%), 

δεύτερη πιο παραγωγική ομάδα για την Επτανησιακή διάλεκτο (15.38%) και τρίτη 

πιο παραγωγική ομάδα για την Ποντιακή διάλεκτο (16.46%). Τα παρατακτικά 

σύνθετα με πρώτο και δεύτερο συστατικό ρήμα, αν και εμφανίζονται συχνά στην 

ελληνική γλώσσα, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες δεν υπάρχουν. Σε αντίθεση με 

τα παρατακτικά σύνθετα που συντίθενται από ουσιαστικά, τα ρηματικά παρατακτικά 

σύνθετα δομούνται κυρίως έχοντας ως βάση τους το σχήμα [Θέμα+Λέξη] καθώς η 

κλίση τους συμπίπτει με την κλίση του δεύτερου συστατικού. 
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(12)  Σύνθετο             Συστατικό 1   Συστατικό 2        Διάλεκτος 

α. βουλοπλέω   βουλ(ω)   πλέω        Κρητική 

   βουλιάζω και πλέω   βουλιάζω   πλέω 

β. κνεθοπονώ  κνεθ(ω)   πονώ Ποντιακή 

   ξύνομαι και πονάω    ξύνω  πονώ 

γ. κλωτσοπατάω κλωτσ(ω) πατάω Επτανησιακή 

   κλωτσάω και πατάω  κλωτσώ   πατώ 

Η τρίτη παραγωγικότερη ομάδα παρατακτικών συνθέτων περιλαμβάνει 

σύνθετα με πρώτο και δεύτερο συστατικό επίρρημα (27.85%). Η συντριπτική 

πλειοψηφία της συνολικής παραγωγής τέτοιου είδους συνθέτων προέρχεται από την 

Ποντιακή διάλεκτο. Το 53.16% των παρατακτικών συνθέτων του δείγματος της 

Ποντιακής διαλέκτου σχηματίζεται έχοντας ως συστατικά επιρρήματα. Στην Κρητική 

διάλεκτο τα επιρρήματα σπάνια μετέχουν στη δημιουργία παρατακτικών συνθέτων 

(3.77%) ενώ στην Επτανησιακή διάλεκτο δεν υπάρχουν. Τέλος, τα επιρρήματα που 

απαρτίζουν αυτού του είδους τα σύνθετα είναι κυρίως τοπικά/κατευθυντικά. 

(13)  Σύνθετο            Συστατικό 1   Συστατικό 2        Διάλεκτος 

α. μπροσταπίσω μπροστά    πίσω      Κρητική 

    μπροστά και πίσω μπροστά    πίσω 

β. απαναφκά    απάν   αφκά    Ποντιακή 

    από πάνω και προς τα κάτω πάνω    κάτω 

Τέταρτη μεγαλύτερη ομάδα παρατακτικών συνθέτων συνολικά και στις τρεις 

διαλέκτους αποτελούν τα επίθετα (8.23%). Για την Κρητική και Επτανησιακή 

διάλεκτο τα παρατακτικά σύνθετα επιθέτων αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη ομάδα 

παρατακτικών συνθέτων (11.32% και 3.85% αντίστοιχα) ενώ για την Ποντιακή 

διάλεκτο αποτελούν την τέταρτη μεγαλύτερη ομάδα (7.59%). Όπως και στην  
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περίπτωση των παρατακτικών συνθέτων ουσιαστικών, τα παρατακτικά σύνθετα 

επιθέτων δομούνται κυρίως με βάση το σχήμα [Θέμα+Θέμα]. 

(14)    Σύνθετο                        Συστατικό 1               Συστατικό 2                   Διάλεκτος 

α. φρογόκουρνος     φρογ(ος)                    κουρν(ος)  Κρητική 

    άσπρος και κόκκινος       άσπρος κόκκινος 

β. αρύπλατος       αρυ(ς) πλατ(υς)                         Ποντιακή 

    αραιός και πλατύς        αραιός   πλατύς 

γ. κουφάλογος      κουφ(ος) άλογ(ος)                   Επτανησιακή 

    κουφός και χαζός                              κουφός   χαζός  

 

Σημασιολογικά, τα σύνθετα της ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με τη Ralli 

(2013: 163-165),  μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες: α) 

προσθετικά (additive), β) συνωνυμικά (synonymic), γ) αντωνυμικά (antonymic), και 

δ) συγκεντρωτικά (collective). 

Πίνακας 54. Σημασιολογική ταξινόμηση των παρατακτικών συνθέτων (Σύνολο 

παρατακτικών συνθέτων: 158). 
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Τα προσθετικά παρατακτικά σύνθετα αποτελούν την πιο κοινή κατηγορία 

παρατακτικών συνθέτων (66.45%). Εντοπίζονται και στις τρεις διαλέκτους και 

περιλαμβάνουν σύνθετα που σχηματίζονται με βάση και τα τέσσερα κατηγοριακά 

σχήματα δόμησης (ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, επιρρήματα). Η σημασία του 

συνθέτου προκύπτει από το άθροισμα των σημασιών των δύο συνθετικών μερών. 

(15)  Σύνθετο     Συστατικό 1      Συστατικό 2      Διάλεκτος 

α. τσιμποφιλώ  τσιμπ(ω) φιλώ   Κρητική 

    τσιμπώ και φιλώ   τσιμπώ    φιλώ 

β. γυροκόφτω      γυρ(ιζω)   κόφτω Ποντιακή 

    γυρίζω και κόβω     γυρίζω  κόβω 

γ. κλωτσοπατάω    κλωτσ(ω)     πατάω             Επτανησιακή 

κλωτσάω και πατάω     κλωτσώ      πατώ 

Δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία παρατακτικών συνθέτων αποτελούν τα 

συνωνυμικά παρατακτικά σύνθετα (14.56%). Τα δύο συνθετικά μέρη αυτού του 

είδους συνθέτων εκφράζουν παρεμφερείς σημασίες. 

(16)  Σύνθετο       Συστατικό 1   Συστατικό 2  Διάλεκτος 

α. δερνοκοπανίζω δερν(ω)       κοπανίζω Κρητική 

 χτυπάω  δέρνω   χτυπώ 

β. γυροκλώθω  γυρ(ιζω)   κλώθω   Ποντιακή 

 γυρίζω  γυρίζω       κλώθω/γυρίζω 

γ. κληρονομοδιάδοχοι κληρονομ(οι)   διάδοχοι                 Επτανησιακή 

    κληρονόμοι   κληρονόμοι  διάδοχοι 
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Τα αντωνυμικά παρατακτικά σύνθετα αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη 

κατηγορία παρατακτικών συνθέτων (13.93%). Σύνθετα αυτού του τύπου εντοπίζονται 

και στις τρεις διαλέκτους και τα συστατικά τους εκφράζουν αντίθετες σημασίες. 

(17)    Σύνθετο             Συστατικό 1     Συστατικό 2 Διάλεκτος 

α. πχαινογιαγέρνω πχαιν(ω) γιαγέρνω           Κρητική 

    πηγαίνω και επιστρέφω  πηγαίνω επιστρέφω 

β. στυπόγλυκος             στυπ(ος)  γλυκ(ος) Ποντιακή 

    ξινός και γλυκός  ξινός   γλυκός 

γ. ασκοπιθώνομαι   ασκ(ονομαι)   πιθώνομαι Επτανησιακή 

    σηκώνομαι και κάθομαι   σηκώνομαι  κάθομαι 

Τέταρτη και τελευταία σημασιολογική κατηγορία παρατακτικών συνθέτων 

αποτελούν τα συγκεντρωτικά παρατακτικά σύνθετα (5.06%). Σημασιολογικά, τα  

συστατικά αυτής της ομάδας συνθέτων αναφέρονται σε τάξεις/σύνολα ομοειδών 

κυρίως αντικειμένων ή έμψυχων οντοτήτων. 

(18)  Σύνθετο               Συστατικό 1    Συστατικό 2   Διάλεκτος 

α. παππουδοκυράδες    παππουδ(ες)     κυράδες Κρητική 

    παππούδες και γιαγιάδες    παππούδες  γιαγιάδες 

β. βεροδαχτύλιδα  βερ(ες)    δαχτυλιδα             Επτανησιακή 

    βέρες και δαχτυλίδια    βέρες   δαχτυλίδια 
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Τα λεξήματα, όταν εισέρχονται στους τομείς σχηματισμού νέων λέξεων της 

γλώσσας (παραγωγή, σύνθεση) μεταφέρουν μαζί τους πληροφορίες οι οποίες 

προέρχονται από το Νοητικό Λεξικό. Κάθε λέξημα στο Νοητικό Λεξικό περιέχει μία 

δέσμη πληροφοριών (σημασιολογικές, μορφολογικές, συντακτικές κ.ά.). Κάθε τομέας 

της γραμματικής ελέγχει την πληροφορία που του χρειάζεται προκειμένου να 

πραγματώσει τη λειτουργία που του έχει ανατεθεί. Έτσι για παράδειγμα η σύνταξη 

ελέγχει, κατά την αρίθμηση των λεξικών στοιχείων και πριν τη δόμηση της πρότασης, 

τα συντακτικά χαρακτηριστικά κάθε λέξης ξεχωριστά (π.χ. αν ένα ρήμα είναι 

μεταβατικό ή όχι). Στο τομέα της παραγωγής, η μορφολογία ελέγχει αντίστοιχα τα 

χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την επιτυχή παραγωγή μίας λέξης (π.χ. 

συνδυαστικά χαρακτηριστικά θεμάτων/επιθημάτων κτλ). 

Η σημασία αποτελεί μία από τις πληροφορίες που είναι καταχωρημένες για 

κάθε λέξημα στο Νοητικό Λεξικό κάθε ομιλητή μίας γλώσσας. Σύμφωνα με τη Ράλλη 

(2005: 87) τα λεξήματα στο Νοητικό Λεξικό μπορούν να είναι μορφήματα (π.χ. 

θέματα, επιθήματα, προθήματα), μονομορφηματικές λέξεις (π.χ. ξανά) και 

λεξικοποιημένες φραστικές δομές (π.χ. τρέχα γύρευε). Ήδη από τον 5
ο
 αιώνα πΧ

(Ινδοί γραμματικοί) παρατηρήθηκε πως οι μορφολογικά πολύπλοκες λέξεις 

σχηματίζονται μορφοσημασιολογικά δηλαδή με βάση τη σημασία που μεταφέρουν 

αλλά και με βάση τους κανόνες της μορφολογίας της γλώσσας. Ακόμα και στις μέρες 

μας, τυπολογικές και κανονιστικές θεωρίες (π.χ. Corbett 2010: 6) υποστηρίζουν πως 

στις μορφολογικά πολύπλοκες λέξεις η σημασία προκύπτει από το άθροισμα των 

σημασιών των επιμέρους συστατικών που τις απαρτίζουν.  

Για τα σύνθετα με σχέση εξάρτησης, η κεφαλή που βρίσκεται δεξιά της 

δομής, είναι υπεύθυνη για τη βασική σημασία του συνθέτου ενώ για τα παρατακτικά 

σύνθετα και τα δύο συστατικά που εμπλέκονται στη διαδικασία της σύνθεσης 

φαίνεται να έχουν το ίδιο σημασιολογικό βάρος. Η έννοια της διαφάνειας μπορεί να 

ποικίλλει από ομιλητή σε ομιλητή και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (π.χ. 

πραγματολογικούς, γνωστικούς, κ.ά). Τα σύνθετα, ανάλογα με το βαθμό 

σημασιολογικής διαφάνειας, μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

α) διαφανή (transparent), β) ημιδιαφανή (semi-transparent) και γ) αδιαφανή (opaque).  
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Κύριο κριτήριο για την παραπάνω τριμερή διάκριση αποτελεί η γνώση του ομιλητή 

όχι μόνο για την τελική σημασία του συνθέτου αλλά και για την αναγνώριση των 

συστατικών του και τον εντοπισμό της σημασίας την οποία φέρουν ξεχωριστά. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των τριών αυτών κατηγοριών στις τρεις υπο 

εξέταση διαλέκτους.  

Πίνακας 55. Κατανομή των συνθέτων με βάση το βαθμό σημασιολογικής διαφάνειας 

(Σύνολο συνθέτων: 2500). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο βαθμός της σημασιολογικής διαφάνειας δεν 

είναι εύκολο να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από τη γνώση του κάθε ομιλητή 

ξεχωριστά για το γλωσσικό του σύστημα. Τα παραδοσιακά λεξικά από τα οποία είναι 

αντλημένο το υλικό της εργασίας θεωρούνται πως αποτυπώνουν τη γνώση ενός 

μέσου φυσικού ομιλητή και αποδίδουν τις σημασίες των απλών, παράγωγων ή 

σύνθετων λέξεων. Έτσι για να οριστεί η διαφάνεια ή η αδιαφάνεια σε ένα σύνθετο θα 

πρέπει να αναζητηθεί η/οι σημασία/ες των επιμέρους συστατικών του ξεχωριστά.  
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4.1 Σημασιολογικά διαφανή σύνθετα 

Σημασιολογικά διαφανή σύνθετα (semantically transparent compounds) 

ονομάζουμε τα σύνθετα των οποίων η σημασία συντίθεται από τις σημασίες των 

επιμέρους συστατικών τους. Ο ομιλητής σε αυτήν την περίπτωση έχει την ικανότητα 

να αναγνωρίζει τις σημασίες των συνθετικών μερών ενός συνθέτου. Όπως φαίνεται 

και από τον πίνακα 55, τα διαφανή σύνθετα αποτελούν την επικρατέστερη 

σημασιολογική κατηγορία του συνολικού δείγματος (85.32%) αλλά και σε κάθε 

διάλεκτο μεμονωμένα (Ποντιακά: 90.4%, Κρητικά: 87.6%, Επτανησιακά: 70.6%). 

Πίνακας 56. Κατανομή των σημασιολογικά διαφανών στις τρεις διαλέκτους. 

Παρακάτω το σχήμα 1 περιγράφει τον τρόπο σχηματισμού ενός 

σημασιολογικά διαφανούς συνθέτου. Ο ομιλητής προκειμένου να συνθέσει μία 

πολύπλοκη έννοια, ενεργοποιεί δύο σημασίες Χ και Ψ οι οποίες βρίσκονται στο 

Νοητικό Λεξικό. Αυτές οι δύο σημασίες αντιστοιχούν σε δύο ξεχωριστά θέματα Α 

και Β. Εφόσον επιτυχώς ανιχνεύτηκαν οι δύο σημασίες που θα οδηγήσουν στη 

δημιουργία μίας πιο πολύπλοκης σημασίας, σε ένα επόμενο στάδιο, τα αντίγραφα των 

θεμάτων οδηγούνται στον τομέα της μορφολογίας και συγκεκριμένα στον υποτομέα  
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της σύνθεσης. Σε αυτό το σημείο, εφαρμόζονται οι κανόνες της σύνθεσης με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πολύπλοκου μορφολογικά και σημασιολογικά 

θέματος Γ με σημασία Χ+Ψ
22

.

Σχήμα 1. Δημιουργία σημασιολογικά διαφανών συνθέτων. 

Οι μορφολογικά πολύπλοκες λέξεις που έχουν σημασία η οποία προβλέπεται 

από τα επιμέρους συστατικά τους ονομάζονται σημασιολογικά δομημένες (Ράλλη 

2005: 87). Ένα θέμα μπορεί να έχει περισσότερες από μία σημασίες καταχωρημένες 

στο λεξικό. Πολλές από αυτές τις σημασίες μπορεί να είναι μεταφορικές (π.χ. λύκος 

«αυτός που τρώει λαίμαργα»). Από αυτές τις σημασιολογικές καταχωρήσεις σε ένα 

λήμμα, ο ομιλητής ενεργοποιεί εκείνη  που τον ενδιαφέρει ώστε να συμμετάσχει στη 

δημιουργία μίας άλλης πολυπλοκότερης. Η σημασία όμως δεν είναι αρκετή ώστε να  

22
 Το σύμβολο + δυλώνει εδώ τη συνεισφορά των δύο σημασιών των δύο θεμάτων για τη δημιουργία 

μιας πολύπλοκης σημασίας. 

Θέμα Α: 

 Σημασιολογική πληροφορία: 

Χ 

Ζ 

Θέμα Β: 

Σημασιολογική πληροφορία: 

Ψ 

Ζ 

Κατάλογος Θεμάτων 

Νοητικού Λεξικού 

Κανόνες 

[Θέμα Α]X+[Θέμα Β]Ψ-> [Θέμα Γ]Χ+Ψ 

Υποτομέας 
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υποκινήσει το σχηματισμό μίας λέξης αφού βασικό ρόλο αναλαμβάνει η μορφολογία. 

Ακόμα και αν δύο σημασίες συνταιριάζουν ως προς την απόδοση ενός εξωγλωσσικού 

αντικειμένου, αν τα μορφήματα δεν περιέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες 

συνδυαστικότητας ώστε να τους επιτραπεί να ενωθούν, τότε η συνθετική διεργασία 

ανακόπτεται. Τα παραπάνω μπορούν να συνοψιστούν στην ακόλουθη βασική αρχή:  

«Η σημασία των σημασιολογικά διαφανών συνθέτων προβλέπεται από το άθροισμα 

των σημασιών των επιμέρους συστατικών τους». 

(1)    Σύνθετο         Συστατικό 1    Συστατικό 2            Διάλεκτος 

α. σγουρορόδικο        σγουρ(ος)  ροδικ(ι)         Κρητική 

    ραδίκι με σγουρά φύλλα  σγουρός   ραδίκι 

β. καθαρόψωμον καθαρ(ον)                  ψωμ(ιν)  Ποντιακή 

    αγνό ψωμί   αγνό  ψωμί 

γ. γλυκοκολόκυθο γλυκ(ος) κολοκυθ(ι)        Επτανησιακή 

    γλυκό κολοκύθι  γλυκός           κολοκύθι 

4.2 Σημασιολογικά αδιαφανή σύνθετα 

Σημασιολογικά αδιαφανή σύνθετα (semantically opaque compounds) 

ονομάζονται τα σύνθετα στα οποία η σημασία δε συντίθεται με βάση τη σημασία των 

επιμέρους συστατικών τους. Κύριοι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τη 

σημασιολογική αδιαφάνεια μίας λέξης είναι η διαχρονική εξέλιξη της σημασίας της, 

η μεταφορική λειτουργία, η χρήση των λέξεων σε πραγματολογικά πλαίσια που 

χρησιμοποιούνται μόνο από μία ομάδα ομιλητών (π.χ. ναυτικοί όροι κ.ά.) κ.ά. Ο 

εντοπισμός της σημασίας μίας σύνθετης λέξης προϋποθέτει μία διαδικασία 

σημασιολογικής επανανάλυσης των συστατικών που την απαρτίζουν. Σε αυτό το 

σημείο εντοπίζονται δύο ειδών ομιλητές: α) εκείνοι οι οποίοι δε γνωρίζουν τη 

σημασία του συνθέτου επειδή δε γνωρίζουν τη σημασία των επιμέρους συστατικών 

τους και β) εκείνοι που γνωρίζουν τη σημασία του συνθέτου αλλά δε γνωρίζουν τη 

σημασία των επιμέρους συστατικών τους. Στην πρώτη περίπτωση η έλλειψη του  
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εντοπισμού της σημασίας του συνθέτου απορρέει από το ότι ο ομιλητής δεν έχει 

σημασιολογική καταχώρηση στο λεξικό του για τα δύο συνθετικά μέρη. Η δεύτερη 

περίπτωση έρχεται σε σύγκρουση με τη βασική αρχή που παρουσιάστηκε στο 

υποκεφάλαιο 4.1. Όπως προειπώθηκε, τα σύνθετα δημιουργούνται κάθε φορά από 

θέματα τα οποία είναι φορείς μίας σημασίας και στην περίπτωση που ένα θέμα έχει 

παραπάνω από μία σημασίες, ο ομιλητής ενεργοποιεί εκείνη που χρειάζεται για να 

την αποδώσει σε μία σύνθετη δομή. Στην εργασία αυτή προτείνεται η ύπαρξη 

σημασιολογικά απολιθωμένων συνθέτων (semantically fossilized compounds). 

Πρόκειται για σύνθετα λεξήματα που είναι καταχωρημένα στο Νοητικό Λεξικό του 

ομιλητή. Περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και στα απλά θέματα 

(σημασιολογικές κ.ά) και χρησιμοποιούνται μόνο στη σύνθεση για διαδικασίες 

επανανάλυσης δηλαδή μόνο για μορφολογικούς σκοπούς. Τα σύνθετα αυτά σε 

αντίθεση με τα σύνθετα που δημιουργούνται με βάση την αρχή που παρουσιάστηκε 

στο υποκεφάλαιο 4.1 εισήχθησαν στο Νοητικό Λεξικό  επειδή ο ομιλητής πιθανώς 

άκουσε τη λέξη δίχως να γνωρίζει για τη σημασία των επιμέρους συστατικών. 

Εφόσον ο ομιλητής γνωρίσει κάποια στιγμή  τη σημασία τους τότε μπορούμε να 

υποθέσουμε πως τα σημασιολογικά απολιθωμένα λεξήματα παύουν να υφίστανται 

στο λεξικό και τα αντίστοιχα επιμέρους συστατικά τους αποκτούν τις σημασίες οι 

οποίες πριν δεν ήταν διαθέσιμες για την κατασκευή του συνθέτου. Έτσι τα συστατικά 

αυτά αποκτούν δυναμικό χαρακτήρα στη σύνθεση ως προς τη δημιουργία μίας 

σύνθετης έννοιας η οποία πριν ήταν παγιωμένη στο λεξικό μεταφέροντας μαζί τους 

τις σημασίες που πριν δεν ήταν διαθέσιμες εκπληρώνοντας τη σύνθεση με βάση την 

κανονιστική τάση που ορίζει πως οι μορφολογικά πολύπλοκες λέξεις χτίζονται 

μορφοσημασιολογικά. Λίγες είναι οι περιπτώσεις όπου ένα σύνθετο μπορεί να 

περιέχει μία σημασία που προέρχεται από τα συστατικά του και μία άλλη που να 

είναι αδιαφανής. Έτσι στο σύνθετο «χοντρόφλουδος»
23

, ενώ η σημασία «οτιδήποτε

έχει χοντρή φλούδα» προέρχεται από τα συστατικά μέρη του συνθέτου, η σημασία 

«αναίσθητος» δεν προέρχεται από τις επιμέρους σημασίες των συστατικών. Σύμφωνα 

με τα παραπάνω, μπορούμε να υποθέσουμε πως η πρώτη σημασία απαιτεί την  

23
 Σύνθετο από την Επτανησιακή διάλεκτο 
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παρουσία των επιμέρους λεξημάτων στο τομέα της σύνθεσης ενώ η δεύτερη να 

εντοπίζεται κατευθείαν στο λεξικό από το αντίστοιχο λήμμα «ΧΟΝΤΡΟΦΛΟΥΔ». 

Πίνακας 57. Κατανομή αδιαφανών συνθέτων στις τρεις διαλέκτους. 

Τα σημασιολογικά αδιαφανή σύνθετα αποτελούν το ποσοστό του 10.04% του 

συνολικού δείγματος και για τις τρεις διαλέκτους.  Σε αντίθεση με τα Κρητικά και τα 

Ποντιακά (9.4% και 5.6% αντίστοιχα) στα Επτανησιακά ένα μεγάλο μέρος των 

συνθέτων (20.02%) περιέχει σημασίες που δεν απορρέουν από τα επιμέρους 

συστατικά τους. Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα και από τις τρεις 

διαλέκτους. 

(2)    Σύνθετο   Συστατικό 1         Συστατικό 2 Διάλεκτος 

α. σκορδομπλέκω         σκορδ(ο)  μπλέκω  Κρητική 

     βρίσκομαι σε απρόσμενη κατάσταση     σκόρδο  μπλέκω 

β. κοκκινοχλαμύδα      κοκκιν(ος)  χλαμύδα  Ποντιακή 

    υποχόνδριος    κόκκινος  κοντός μανδύας 

γ. γαϊδουροπόδι γαϊδουρ(ι) πόδι Επτανησιακή 

    είδος κοχυλιού   γαϊδούρι      πόδι 
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4.3 Σημασιολογικά ημιδιαφανή σύνθετα 

Σημασιολογικά ημιδιαφανή σύνθετα (semantically semi-transparent 

compounds)  ορίζονται ως τα σύνθετα στα οποία ένα μέρος της σημασίας τους μπορεί 

να εντοπιστεί από τη σημασία ενός εκ των δύο συστατικών τους. Όπως και στην 

περίπτωση των αδιαφανών συνθέτων, έτσι και στα ημιδιαφανή σύνθετα, κύριοι 

παράγοντες που οδηγούν στη σημασιολογική αδιαφάνεια κάποιων συστατικών 

μπορεί να είναι η σημασιολογική εξέλιξη μίας λέξης καθώς και οι ιδιαίτερες 

σημασίες που μπορεί να αποκτήσει σε συγκεκριμένες πραγματολογικές συνθήκες.  

Πίνακας 58. Κατανομή ημιδιαφανών συνθέτων στις τρεις διαλέκτους.

Τα σημασιολογικά ημιδιαφανή σύνθετα εμφανίζονται ελάχιστα στις τρεις υπό 

εξέταση διαλέκτους συνολικά (4.64%) αλλά και μεμονωμένα (Επτανησιακά 9.2%, 

Ποντιακά 4%, Κρητικά 3%). Τα σύνθετα αυτά περιέχονται στο Νοητικό Λεξικό και 

χρησιμοποιούνται από το τομέα της σύνθεσης μόνο για μορφολογική επεξεργασία 

(διάκριση συνθετικών μερών κ.ά.). Σε αντίθεση με τα σημασιολογικά διαφανή 

σύνθετα, δε δημιουργούνται κατά τη γλωσσική χρήση αλλά ανακλώνται κατευθείαν  
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από το λεξικό. Η δυνατότητα ανάκτησης της σημασίας του συστατικού που 

προηγουμένως  ήταν άγνωστη στο μυαλό του ομιλητή οδηγεί στη μεταβολή της 

κατάστασης ενός συνθέτου από αδιαφανές/ημιδιαφανές σε διαφανές. Αφού οι 

προηγουμένως άγνωστες σημασίες εισαχθούν ως πληροφορίες στα αντίστοιχα 

λεξήματα, τα σύνθετα λεξήματα παύουν να υφίστανται στο λεξικό και τα επιμέρους 

συστατικά που προηγουμένως το συναποτελούσαν μετέχουν στη σύνθεση 

μεταφέροντας τις νεοαποκτηθείσες σημασίες με αποτέλεσμα τη παραγωγή σύνθετων 

λέξεων μορφοσημασιολογικά. Στα παρακάτω παραδείγματα παρατηρείται πως η 

σημασιολογική ημιδιαφάνεια μπορεί να προέρχεται είτε από το πρώτο συστατικό (α) 

είτε από το δεύτερο συστατικό (β,γ) του συνθέτου. 

(3)  Σύνθετο        Συστατικό 1     Συστατικό 2            Διάλεκτος 

α. γρουσουζοκλέφτης    γρουσουζ(ης)          κλέφτης             Κρητική 

    κλέφτης κοντινών στάβλων κακότυχος  κλέφτης 

β. υπερηφανόξυλον υπερηφαν(ος)   ξυλ(ον)   Ποντιακή 

    εγωιστής    υπερήφανος        ξύλο 

γ. νυχτοπάτημα          νυχτ(α) πάτημα          Επτανησιακή 

    νυχτερινή ζωή       νύχτα      πάτημα 
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5. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η σύνθεση και η παραγωγή αποτελούν διαδικασίες σχηματισμού 

μορφολογικά πολύπλοκων λέξεων και εντάσσονται στο τομέα της μορφολογίας. Η 

σύνθεση προϋποθέτει την ένωση δύο ή περισσότερων θεμάτων/λέξεων ενώ η 

παραγωγή την ένωση ενός θέματος (απλού ή σύνθετου) με ένα ή περισσότερα 

παραγωγικά προσφύματα. Η σύνθεση και η παραγωγή αποτελούν διακριτές 

διαδικασίες σχηματισμού λέξεων, με την παραγωγή ιεραρχικά να περιέχει 

περισσότερους κανόνες και περιορισμούς σε σχέση με τη σύνθεση. Ένα θέμα το 

οποίο σχηματίζεται στα πλαίσια του τομέα της σύνθεσης ονομάζεται σύνθετο ενώ ένα 

θέμα που σχηματίζεται στα πλαίσια του τομέα της παραγωγής ονομάζεται παράγωγο. 

Ωστόσο, πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου μία σύνθετη λέξη περιέχει παραγωγικό 

συστατικό το οποίο είτε ενώνεται σε ένα από τα δύο συστατικά πριν τη διαδικασία 

της σύνθεσης (σε απλό θέμα) είτε ενώνεται με ένα θέμα που προηγουμένως έχει 

δημιουργηθεί στο τομέα της σύνθεσης (σε σύνθετο θέμα). Τα σύνθετα αυτά 

περιέχουν τουλάχιστον δύο θέματα και τουλάχιστον ένα παραγωγικό πρόσφυμα και 

αποτελούν μορφολογικά μερικά από τα πολυπλοκότερα λεξικά στοιχεία της 

ελληνικής γλώσσας. Ο πίνακας 59 παρουσιάζει τον αριθμό των συνθέτων που 

περιέχουν παραγωγικά στοιχεία σε αντιδιαστολή με τα απλά σύνθετα συνολικά και 

στις τρεις διαλέκτους. Στη συνέχεια ο πίνακας 60 παρουσιάζει τα σύνθετα που 

περιέχουν παραγωγικά στοιχεία στις τρεις διαλέκτους μεμονωμένα. 

 

 

 

 

 

 

 



Μεταπτυχιακή Διατριβή με τίτλο: «Δια-διαλεκτική σύγκριση στη σύνθεση των Νεοελληνικών 

διαλέκτων» 

Γεώργιος Α. Χαιρετάκης 

103 

Πίνακας 59. Κατανομή απλών συνθέτων και συνθέτων με παρουσία παραγωγής 

(Σύνολο συνθέτων 2500). 

Το ποσοστό των συνθέτων στων οποίων  η παραγωγή έχει τεθεί σε ισχύ πριν ή 

μετά το σχηματισμό ενός σύνθετου θέματος ανέρχεται στο 43.08% κάτι που 

φανερώνει πως η δημιουργία συνθέτων με ένα τουλάχιστον παραγωγικό πρόσφυμα 

είναι μία διαδικασία εξαιρετικά παραγωγική και πως τα όρια μεταξύ της σύνθεσης 

και της παραγωγής δεν είναι εντελώς ξεκάθαρα. Ο τομέας της παραγωγής μπορεί να 

τεθεί σε λειτουργία πριν η μετά τη διαδικασία της σύνθεσης ενώ όπως θα φανεί 

παρακάτω δεν είναι λίγες οι φορές όπου η παραγωγή μπορεί να τεθεί και πριν και 

μετά τη διαδικασία της σύνθεσης. Εξετάζοντας την παραγωγικότητα αυτής της 

αλληλεπιδραστικής διαδικασίας (παραγωγής και σύνθεσης) σε κάθε διάλεκτο 

μεμονωμένα, παρατηρείται πως για τα Κρητικά, σε σχέση με τις υπόλοιπες 

διαλέκτους, το ποσοστό σχηματισμού σύνθετων λέξεων με παραγωγικό στοιχείο 

υπερβαίνει οριακά το ποσοστό των απλών συνθέτων (50.1%). Υψηλά ποσοστά όμως 

εντοπίζονται και στα Επτανησιακά και Ποντιακά (40.6% και 37.3% αντίστοιχα). 
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Πίνακας 60. Κατανομή συνθέτων με παρουσία παραγωγής σε κάθε διάλεκτο. 

  

Στα παρακάτω τρία υποκεφάλαια εξετάζονται τα σύνθετα με βάση τη σειρά 

εφαρμογής των δύο αυτών διαδικασιών στις τρεις εν λόγω διαλέκτους. 

 

5.1 Σειρά εφαρμογής διαδικασιών: Σύνθεση>Παραγωγή 

Όταν δύο λεξικά στοιχεία έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της σύνθεσης, η 

παραγωγή δεν μπορεί να επέμβει στο εσωτερικό του σύνθετου θέματος δηλαδή δεν 

μπορεί να παραχθεί μία λέξη με βάση το πρώτο συστατικό του συνθέτου. Έτσι, η 

παραγωγή μπορεί να εφαρμοστεί στα δεξιά του συνθέτου έχοντας ως βάση το 

σύνθετο θέμα το οποίο προηγουμένως είχε δημιουργηθεί στον τομέα της σύνθεσης. 

Ας δούμε τα παρακάτω σχήματα. 
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Σχήμα 2. Σύνθετα με σύνθεση και παραγωγή 

α)                ξεροτοπιά β)   λιγόξιγγος 

       ξεροτοπ   ια      λιγοξιγγ     ος 

λιγοξιγγ Ø 

ξερ(ος) τοπ(ος) 

λιγ(ος)       ξιγγι 

Όταν ένα παραγωγικό επίθημα ενώνεται με ένα σύνθετο θέμα, τότε είτε 

αλλάζει την κατηγορία της βάσης στην οποία ενώνεται (β) είτε τη διατηρεί (α). Η 

κύρια δυσκολία η οποία αναδύεται σε σύνθετα με παραγωγικά στοιχεία είναι ο 

εντοπισμός της σειράς εφαρμογής των διαδικασιών της σύνθεσης και της παραγωγής. 

Όταν το παραγωγικό πρόσφυμα βρίσκεται δεξιά της σύνθετης δομής τότε μπορεί να 

συμβαίνει μία από τις παρακάτω δύο  περιπτώσεις: α) το παραγωγικό επίθημα 

ενώθηκε με το δεύτερο θέμα σχηματίζοντας λέξη ή θέμα και στη συνέχεια ενώθηκε 

με το πρώτο συστατικό, β) το παραγωγικό επίθημα ενώθηκε στο σύνθετο θέμα μετά 

τη σύνθεση δύο στοιχείων. Κύριο διαγνωστικό εργαλείο για να εντοπιστεί ποια από 

τις δύο περιπτώσεις συμβαίνει είναι το εάν το δεύτερο συστατικό έχει τη δυνατότητα 

να υπάρξει ως αυτόνομη λέξη. Στα παραπάνω παραδείγματα εφόσον οι λέξεις *τοπιά 

και *ξιγγος δεν αποτελούν αυτόνομες λέξεις, σημαίνει πως τα παραγωγικά επιθήματα 

–ια και – Ø δεν ενώθηκαν με τα συστατικά τοπ- και ξιγγ- αντίστοιχα αλλά με τα

σύνθετα θέματα ξεροτοπ- και λιγοξιγγ-. Στην πρώτη περίπτωση το σύνθετο ξεροτοπιά 

αποτελεί δευτερογενές σύνθετο (2
nd

 tier compound) καθώς σχηματίζεται επι τη βάση

του θέματος ενός ήδη υπαρκτού συνθέτου (ξερότοπος). Στη δεύτερη περίπτωση το 

σύνθετο λιγόξιγγος δημιουργείται από το θέμα λιγοξιγγ- το οποίο αν και δεν 

αντιστοιχεί σε υπαρκτή λέξη (*λιγοξίγγι), αποτελεί πιθανή λέξη καθώς ο 

σχηματισμός του τηρεί τους συνθετικούς κανόνες. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί πως 

η κλίση μπλοκάρει τις παραγωγικές και συνθετικές διαδικασίες καθώς αποτελεί την  
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τελευταία μορφολογική διαδικασία πριν το λεξικό στοιχείο εισαχθεί στο συντακτικό 

τομέα. Έτσι το σύνθετο ξεροτοπιά θα ήταν αδύνατον να παραχθεί εάν το κλιτικό 

επίθημα –ος εισαγόταν στο δεύτερο κόμβο διότι σε αυτήν την περίπτωση θα είχε 

δημιουργηθεί μία ολοκληρωμένη λέξη (ξερότοπος). Κεφαλή στα παραπάνω 

εξωκεντρικά σύνθετα αποτελούν τα επιθήματα –ια και – Ø αντίστοιχα. 

Πίνακας 61. Σύνθετα της μορφής Σύνθεση>Παραγωγή. (Σύνολο και στις τρεις 

διαλέκτους: 624/1077). 

Τα σύνθετα στα οποία εμπλέκονται παραγωγικές διαδικασίες μετά τη 

διαδικασία της σύνθεσης αποτελούν το 57.94% (624 σύνθετα) συνολικά και στις 

τρεις διαλέκτους. Καθεμία από τις τρεις διαλέκτους παρουσιάζει εξίσου μεγάλα 

ποσοστά εμφάνισης παραγωγής μετά τη διαδικασία της σύνθεσης σε σχέση με το 

δείγμα της. Συγκεκριμένα, το ποσοστό για τα Επτανησιακά κυμαίνεται στο 67.49%, 

για τα Ποντιακά στο 59.79% και για τα Κρητικά στο 52.69%. Παρακάτω 

παρουσιάζονται παραδείγματα και από τις τρεις διαλέκτους. 
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(1)  Σύνθετο                         Συστατικό 1        Συστατικό 2       Επίθημα        Διάλεκτος 

α. μυγιοσκοτώνης   μυγι(α)              σκοτων(ω)     -η(ς)   Κρητική 

    τεμπέλης      μύγα                       σκοτώνω 

β. εξωπισία                 έξω πισ(ω)                    -ια          Ποντιακή  

    το να πηγαίνεις πίσω         έξω                            πίσω 

γ. καλοφούρτουνος     καλ(ος)              φουρτουν(α) -Ø         Επτανησιακή 

    τυχερός      καλός                           τύχη 

 

5.2 Σειρά εφαρμογής διαδικασιών: Παραγωγή > Σύνθεση 

Πριν τη διαδικασία της σύνθεσης είναι δυνατόν να εφαρμόζεται η παραγωγή 

σε ένα από τα δύο συστατικά του συνθέτου. Σε αυτήν την περίπτωση είτε η 

παραγωγή λαμβάνει χώρα στο δεύτερο συστατικό του συνθέτου σχηματίζοντας θέμα 

ή λέξη είτε η παραγωγή τίθεται σε εφαρμογή στο πρώτο συστατικό του συνθέτου. Ας 

δούμε τα παρακάτω σχήματα. 

 

Σχήμα 3. Σύνθετα με παραγωγή και σύνθεση  

α)                φρασκολεκανίδα
24

                                   λιόβγαρμα
25

 

                                                                     

                φρασκ(ι)            λεκανίδα  (η)λι βγαρμα 

  

                                                                                            

                       λεκαν(η)     ιδα βγαρ   μα 

 

 

                                                      
24

 Μεγάλη πήλινη λεκάνη (Κρητική διάλεκτος) 
25

 Η ανατολή του ήλιου (Κρητική διάλεκτος) 
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β)                χαμηλοπετώ
26

                                                       σπηλιαροβάραθρο
27

 

                                                              

   χαμηλά                       πετώ                                         σπηλιαρι                      βάραθρο 

                                                                                                           

χαμηλ(ος)     α      πετ      ω                                             σπηλι      αρι     βαραθρ    ο 

 

     Όταν η παραγωγή λαμβάνει χώρα πριν τη διαδικασία της σύνθεσης στο 

δεύτερο συστατικό του συνθέτου (3α), εκείνο μπορεί να μετέχει στη σύνθεση είτε ως 

λέξη (λεκανίδα) είτε ως θέμα (βγαρμα). Ένα στοιχείο για να θεωρηθεί λέξη θα πρέπει 

μεταξύ άλλων να διαθέτει τόνο και μάλιστα στη θέση την οποία θα τον είχε ως 

ανεξάρτητη λέξη. Στην περίπτωση της λέξης φρασκολεκανίδα, το δεύτερο συστατικό 

(λεκανίδα) δημιουργήθηκε πριν τη διαδικασία της σύνθεσης με την ένωση της βάσης 

λεκάνη και του επιθήματος –ιδα. Αφού του αποδοθεί η κλίση και ο τόνος αποκτά την 

ιδιότητα της λέξης και στη συνέχεια ενώνεται με το πρώτο συνθετικό μέρος του 

συνθέτου. Στην περίπτωση της λέξης λιόβγαρμα, το θέμα βγαρμα αποτελεί ρηματικό 

παράγωγο από το θέμα της λέξης βγαρτίζω και την ένωσή του με το επίθημα –μα. 

Καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο κανόνας της σύνθεσης που ορίζει πως σε δομές 

[θέμα+θέμα] ο τόνος του συνθέτου μεταβιβάζεται στην προπαραλήγουσα, το στοιχείο 

βγαρμα δεν αποτελεί λέξη αφού δε διαθέτει τόνο. 

Σε αντίθεση με την παραγωγή που λαμβάνει χώρα στο δεύτερο συστατικό του 

συνθέτου, η κατάσταση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όταν εκείνη τίθεται σε εφαρμογή 

στο πρώτο συστατικό του συνθέτου. Εξαιτίας του περιορισμού του γυμνού θέματος 

(Ralli and Karasimos 2009a,b) τις περισσότερες φορές το παραγωγικό επίθημα που 

μετείχε πριν τη διαδικασία της σύνθεσης στο σχηματισμό παράγωγου θέματος, 

αποβάλλεται. Αυτός ο περιορισμός απορρέει από τη γενικότερη τάση της σύνθεσης 

να ενώνει απλά και όχι πολύπλοκα θέματα. Παρατηρώντας το σχηματισμό της λέξης 

χαμηλοπετώ (3β), διαπιστώνεται πως το επίθημα –α το οποίο μεταβάλλει το επίθετο 

χαμηλ(ος) σε επίρρημα (χαμηλά) προκειμένου να ενωθεί με το ρήμα πετώ,  

                                                      
26

 Πετώ χαμηλά (Κρητική διάλεκτος) 
27

 Σπήλαιο που βρίσκεται σε βάραθρο (Κρητική διάλεκτος) 
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αποβάλλεται εξαιτίας της ενεργοποίησης του περιορισμού του γυμνού θέματος λίγο 

πριν την σύνθεση των δύο στοιχείων. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου ο 

περιορισμός του γυμνού θέματος παραβιάζεται. Αυτό συμβαίνει κυρίως με επιθήματα 

που εκφράζουν υποκορισμό όπως στην περίπτωση της λέξης σπηλιαροβάραθρο όπου 

το επίθημα –αρι
28

 διατηρείται στην τελική μορφή του συνθέτου. Οι λόγοι που 

καθιστούν ανενεργό τον περιορισμό του γυμνού θέματος σε κάποιες περιπτώσεις 

είναι πιθανότατα σημασιολογικοί.
29

 

Πίνακας 61. Σύνθετα της μορφής Παραγωγή>Σύνθεση. (Σύνολο και στις τρεις 

διαλέκτους: 416/1077). 

             

Τα σύνθετα των οποίων το πρώτο συστατικό εμπλέκεται σε παραγωγικές 

διαδικασίες πριν τη σύνθεση αποτελούν το 38.63% του συνολικού δείγματος (1077 

σύνθετα) και στις τρεις διαλέκτους συνολικά. Το ποσοστό για τα Κρητικά υπερβαίνει 

το ποσοστό του μέσου όρου του συνολικού δείγματος (43.31%) ενώ πολύ κοντά στο 

μέσο όρο  διατηρείται το ποσοστό των Ποντιακών και των Επτανησιακών (36.19% 

και 31.53% αντίστοιχα). 

                                                      
28

 Από την αρχαία κατάληξη –αριον <arium (λατινική) 
29

 Σε αντίθεση με τη σπηλιά το σπηλιάρι είναι μικρότερο σε μέγεθος και βάθος. 
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(2)  Σύνθετο                       Συστατικό 1        Επίθημα      Συστατικό 2           Διάλεκτος 

α. γλυκοξανοίγω γλυκ(ος)    -α  ξανοίγω   Κρητική 

    γλυκοκοιτάω  γλυκός                              κοιτώ 

β. σφιχτομάρουλο              σφιχ                  –τ(ος)   μαρουλ(ι)          Ποντιακή 

    σφιχτό μαρούλι                             σφίγγω                                                μαρούλι 

γ. αλαφροκοιμώμαι          αλαφρ(ος) -α                 κοιμώμαι       Επτανησιακή 

    κοιμάμαι ελαφριά     ελαφρύς    κοιμάμαι 

 

5.3 Σειρά εφαρμογής διαδικασιών: Παραγωγή > Σύνθεση>Παραγωγή 

Τελευταίες και λιγότερο συχνές περιπτώσεις εφαρμογής της σύνθεσης και της 

παραγωγής πάνω σε μία λέξη αποτελούν τα σύνθετα στα οποία η παραγωγή λαμβάνει 

χώρα πριν τη σύνθεση στο πρώτο συστατικό και έπειτα αφού το παραγόμενο θέμα 

ενωθεί με το δεύτερο συστατικό να τίθεται σε εφαρμογή ξανά η παραγωγή αλλά αυτή 

τη φορά έχοντας ως βάση ένα σύνθετο θέμα. Ας δούμε το παρακάτω σχήμα. 

Σχήμα 4. Σύνθετα με παραγωγή σύνθεση και παραγωγή. 

α)                         σμιχταφρύδης
30

 

  

                σμιχταφρυδη           ς 

                                            η 

          σμιχταφρυδ  

 φρυδ(ι) 

         σμιχτ(ος) 

 τ(ος) 

σμιγ(ω) 

                                                      
30

 Αυτός που έχει φρύδια τα οποία είναι πολύ κοντά μεταξύ τους (Κρητική διάλεκτος) 
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Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας συνθέτων αποτελεί το 

σύνθετο σμιχταφρύδης. Σε πρώτη φάση η ρηματική βάση σμιγ(ω) ενώνεται με το 

επίθημα -τ(ος) δημιουργώντας το θέμα σμιχτ-. Σε δεύτερη φάση το παράγωγο πλέον 

θέμα ενώνεται στο τομέα της σύνθεσης με το θέμα φρυδ(ι) δημιουργώντας το θέμα 

σμιχταφρυδ-. Το σύνθετο θέμα κατευθύνεται στο τομέα της παραγωγής όπου 

ενώνεται με το επίθημα –η(ς) δημιουργώντας το θέμα σμιχταφρυδη- το οποίο πλέον 

περιέχει δύο θέματα και δύο παραγωγικά επιθήματα. Σε τελική φάση το θέμα 

κατευθύνεται στην κλιτική μορφολογία όπου λαμβάνει το κλιτικό επίθημα –ς 

ολοκληρώνοντας τη μορφολογική κατασκευή της λέξης σμιχταφρύδης. 

Πίνακας 62. Σύνθετα της μορφής Παραγωγή>Σύνθεση>Παραγωγή. (Σύνολο και στις 

τρεις διαλέκτους: 37/1077). 

        

 

Το μικρό ποσοστό εμφάνισης τέτοιου είδους συνθέτων (3.44% συνολικά) 

οφείλεται πιθανότατα στην πολύπλοκη μορφολογική διαδικασία που προϋποθέτει η 

δημιουργία τους. Σε αντίθεση με τα Ποντιακά και τα Κρητικά που τα ποσοστά  
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εμφάνισης τέτοιων συνθέτων κυμαίνονται στο 4.02% και 3.99% αντίστοιχα, στα 

Επτανησιακά τα σύνθετα αυτής της μορφής είναι σχεδόν ανύπαρκτα (0.98%). 

 

(3)  Σύνθετο           Συστατικό 1      Επίθημα      Συστατικό 2    Επίθημα       Διάλεκτος 

α) ξυλικαντέρης          ξυλ(ο)              -(λ)ικι           αντερ(ο) -η(ς)          Κρητική 

    πολύ λεπτός      ξύλο  έντερο 

β) πρεσμενοκοίλης    πρηζ(ω)            -μεν(ος)  κοιλ(ία) -η(ς)          Ποντιακή 

    χοντρός                        πρήζω   κοιλιά 

γ) γλυκοθώρητος      γλυκ(ος)                -α               θωρ(ω)  -τ(ος)    Επτανησιακή 

     χαριτωμένος               γλυκος   κοιτώ 
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6. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ 

Σύμφωνα με τη Ράλλη (2005: 106), η κλίση είναι η μορφολογική διαδικασία 

κατά την οποία σχηματίζονται διαφορετικές μορφές μίας λέξης με την ένωση ενός 

συγκεκριμένου θέματος με ένα συγκεκριμένο κλιτικό επίθημα. Η κλίση ως 

διαδικασία εφαρμόζεται στις εξής βασικές κατηγορίες λέξεων: α) ουσιαστικά, β) 

επίθετα, γ) ρήματα. Κάθε λέξημα που ανήκει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες 

διαθέτει μία πληροφορία στο Νοητικό λεξικό σχετικά με την κλιτική τάξη στην οποία 

ανήκει προκειμένου να κλιθεί. Έτσι το λέξημα ΑΝΘΡΩΠ διαθέτει την κλιτική 

πληροφορία [+ΚΤ1] η οποία προσδιορίζει το κλιτικό παράδειγμα το οποίο είναι 

διαθέσιμο για αυτό το λέξημα κατά την ένταξη του στην κλιτική μορφολογία. Το 

Νοητικό λεξικό αποτελείται κατά τη συντριπτική πλειοψηφία του από απλά θέματα. 

Τα μορφολογικά απλά θέματα χρησιμοποιούν ως πηγή τους το Νοητικό λεξικό 

προκειμένου να αντλήσουν την κλιτική πληροφορία η οποία τους αντιστοιχεί. Σε 

αντίθεση με τις μορφολογικά απλές λέξεις η κλιτική τάξη των συνθέτων δεν ορίζεται 

από το Νοητικό λεξικό αλλά εξαρτάται από τρεις παράγοντες: α) την κλιτική 

πληροφορία της κεφαλής, β) τη σειρά με την οποία εφαρμόζονται οι μορφολογικές 

διαδικασίες, γ) το αν η κεφαλή είναι θέμα, λέξη ή παραγωγικό επίθημα.  
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6.1 Η κλίση σε δομές [Θέμα/Λέξη+Θέμα] 

Όταν η σύνθεση εμπλέκει μορφολογικά απλά θέματα για το σχηματισμό ενός 

συνθέτου, τότε η κλίση ως μορφολογική διαδικασία έπεται της σύνθεσης. 

 

Σχήμα 5. Σύνθετα με σειρά διαδικασιών Σύνθεση>Κλίση (απλή μορφολογικά 

κεφαλή). 

α)                     καρυδόσβουρος
31

                                    β)                ανεμοκόπελο
32

 

 

      καρυδοσβουρ             ος                                            ανεμοκοπελ                ο 

 

                καρυδ(ι)   σβουρ(ος) ανεμ(ος)    κοπελ(ι) 

 

Όταν η κλίση ακολουθεί σε σειρά τη διαδικασία της σύνθεσης τότε η κλιτική 

τάξη του συνθέτου είτε συμπίπτει με εκείνη του δεύτερου συστατικού (α) είτε είναι 

διαφορετική (β). Στην περίπτωση της λέξης καρυδόσβουρος, θεωρείται πως το 

σύνθετο αποκτά τις κλιτικές τιμές που φέρει εγγενώς (inherent) το δεύτερο συστατικό 

του που είναι και παράλληλα η κεφαλή του συνθέτου. Το δεύτερο συστατικό 

σβουρ(ος) αν και με τον κατάλληλο τόνο στην παραλήγουσα θα μπορούσε να σταθεί 

ως ανεξάρτητη λέξη εντούτοις θεωρείται θέμα καθώς στο συγκεκριμένο σύνθετο ο 

τόνος μεταβιβάστηκε στην προπαραλήγουσα εξαιτίας του ειδικού κανόνα
33

 της 

σύνθεσης. Στη περίπτωση της λέξης ανεμοκόπελο, το σύνθετο εντάσσεται σε 

διαφορετικό κλιτικό παράδειγμα σε σχέση με το δεύτερο συστατικό του συνθέτου 

(κοπέλι) κάτι που γίνεται φανερό από το διαφορετικό κλιτικό επίθημα που συνδέεται 

με τη σύνθετη βάση. 

 

                                                      
31

  Είδος περιστρεφόμενου παιχνιδιού με καρύδια (Κρητική διάλεκτος) 
32

 Παιδί χωρίς σεβασμό (Κρητική διάλεκτος) 
33

 Βλέπε Nespor and Ralli (1994, 1996) 
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Πίνακας 63. Απόδοση κλίσης σε σύνθετα με σειρά διαδικασιών: Σύνθεση>Κλίση 

(Σύνολο και στις τρεις διαλέκτους: 969/2500).                       

           

 

Ο πίνακας 63 παρουσιάζει το είδος της κλίσης που αποδίδεται στα σύνθετα με 

βάση το αν προέρχεται από την κεφαλή ή αν λαμβάνουν διαφορετικό είδος κλίσης σε 

σχέση με αυτήν. Το ποσοστό των συνθέτων στων οποίων η σύνθεση προηγείται της 

κλίσης ανέρχεται στο 39.73% (969 σύνθετα) συνολικά και στις τρεις διαλέκτους. 

Υιοθετώντας τα κριτήρια της Ralli (2013), το δεύτερο συστατικό ενός συνθέτου 

θεωρείται ως θέμα εάν δεν ικανοποιεί το κριτήριο του τόνου και αν παράλληλα δε 

συμπεριλαμβάνεται στην κλιτική τάξη στην οποία θα ήταν ως ανεξάρτητη λέξη. Με 

βάση το δείγμα, το 52.01% των θεμάτων διατηρούν την κλιτική τάξη της οποίας η 

πληροφορία για κάθε θέμα βρίσκεται μαρκαρισμένη στο Νοητικό Λεξικό ενώ το 

47.99% των θεμάτων που αποτελούν κεφαλή των συνθέτων δεν μεταφέρουν την 

αντίστοιχη κλιτική πληροφορία στο σύνθετο στο οποίο αποτελούν κεφαλή. Ο πίνακας 

αυτός αποτελεί περίτρανη απόδειξη πως η κλίση δεν είναι πάντα μία πληροφορία που 

διατίθεται από την κεφαλή και έρχεται σε αντίθεση με θέσεις που υποστήριξαν το 

αντίθετο όπως των Scalise and Fàbregas (2010) και Namiki (1985). 
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Για την Κρητική διάλεκτο, το ποσοστό των μορφολογικά απλών θεμάτων που 

κληρονομούν την κλίση τους στο σύνθετο ανέρχεται στο 60.64%, αισθητά 

μεγαλύτερο σε σχέση με το μέσο όρο των τριών διαλέκτων ενώ για την Επτανησιακή 

διάλεκτο βρίσκεται σε κοντινά επίπεδα (52.60%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

περίπτωση της Ποντιακής διαλέκτου όπου το ποσοστό των μορφολογικά απλών 

θεμάτων που κληρονομούν την κλιτική πληροφορία τους στο σύνθετο είναι 

μικρότερο σε σχέση με τα θέματα που δε διαχέουν την πληροφορία αυτή στη σύνθετη 

λέξη στην οποία αποτελούν κεφαλή (44.93%). 

Σύνθετα με κληρονομημένη κλίση από την κεφαλή 

(1)  Σύνθετο           Συστατικό 1            Συστατικό 2     Κλιτικό επίθημα       Διάλεκτος 

α. δρυγιόξυλο             δρυγ    ξυλ(ο)    -ο      Κρητική 

     ξύλο δρυός                   δρυς  ξύλο 

β. καστροπέντικος   κάστρ(ον)  πεντικ(ος)   -ος      Ποντιακή 

    σπουργίτι                      κάστρο    ποντικός 

γ)  σταρόπιτα             σταρ(ι) πιτα   -Ø     Επτανησιακή 

     πίτα από σιτάρι             σιτάρι πίτα 

 

Σύνθετα με κλίση διαφορετική από εκείνη της κεφαλής  

(2)   Σύνθετο                  Συστατικό 1     Συστατικό 2    Κλιτικό επίθημα       Διάλεκτος 

α. σφακολούλουδο             σφακ(α)         λουλουδ(ι)           -ο       Κρητική 

    ανθός της  πικροδάφνης      πικροδάφνη      λουλούδι 

β. εξωχώραφον έξω       χωραφ(ιν)    -ο      Ποντιακή 

    μακρινό χωράφι έξω     χωράφι 

γ. κλωτσομούλαρο          κλωτσ(ω)       μουλαρ(ι)     -ο               Επτανησιακή 

    ανυπάκουο γαϊδούρι            κλωτσάω      μουλάρι 

 



Μεταπτυχιακή Διατριβή με τίτλο: «Δια-διαλεκτική σύγκριση στη σύνθεση των Νεοελληνικών 

διαλέκτων» 

Γεώργιος Α. Χαιρετάκης 

 

117 

 

 

6.2 Η κλίση σε δομές [Θέμα/Λέξη+Θέμα]ΠαρΕπιθ 

Όταν ένα σύνθετο διαθέτει ως κεφαλή ένα παραγωγικό επίθημα, η κλιτική 

τάξη του συνθέτου ορίζεται από το ίδιο το επίθημα. Όπως και τα θέματα έτσι και τα 

παραγωγικά επιθήματα διαθέτουν πληροφορίες κλίσης. Στα επιθήματα η κλίση έχει 

μεταβιβαστικό χαρακτήρα καθώς μεταφέρουν την κλιτική πληροφορία που διαθέτουν 

στη βάση στην οποία ενώνονται. Ας δούμε το παρακάτω σχήμα. 

Σχήμα 6. Σύνθετα με σειρά διαδικασιών Σύνθεση>Παραγωγή>Κλίση (Παραγωγικό 

επίθημα ως κεφαλή). 

α)                     στραβομπούκης
34

        β)                   ριζοβουνιά
35

 

     

       στραβομπουκη       ς[ΚΤ2]                                                          ριζοβουνια             Ø[ΚΤ3] 

   στραβομπουκ              η(ς)[ΚΤ2]                                         ριζοβουν ια(Ø)[ΚΤ3] 

 

στραβ(ος)     μπουκ(α)[ΚΤ3] ριζ(α)       βουν(ο)[ΚΤ5] 

 

Ως κεφαλές στις παραπάνω σύνθετες λέξεις στραβομπούκης και ριζοβουνιά 

λειτουργούν τα επιθήματα –η(ς) και –ια(Ø) αντίστοιχα. Τα παραπάνω παραγωγικά 

επιθήματα δεν ορίζουν μόνο την κατηγορία του συνθέτου αλλά και την τελική 

σημασία του. Σύμφωνα με τους Ralli and Andreou (2012), η ενδοκεντρικότητα και η 

εξωκεντρικότητα προσδιορίζονται άμεσα σε σχέση με τη σειρά που λαμβάνουν χώρα 

οι μορφολογικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα για τα σύνθετα που περιλαμβάνουν 

παραγωγή, ενδοκεντρικά χαρακτηρίζονται εκείνα στα οποία κατά το σχηματισμό τους 

η παραγωγή προηγήθηκε της σύνθεσης ενώ εξωκεντρικά χαρακτηρίζονται τα σύνθετα 

στα οποία η παραγωγή εφαρμόστηκε μετά τη σύνθεση. Στα εξωκεντρικά σύνθετα το 

παραγωγικό επίθημα που ενώνεται με τη σύνθετη βάση αποτελεί την κεφαλή ενώ στα  
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 Αυτός που έχει στραβό στόμα (Κρητική διάλεκτος) 
35

  Η ιδιότητα των βουνών να διαθέτουν λόφους πάνω στους πρόποδες τους. (Κρητική διάλεκτος) 
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ενδοκεντρικά σύνθετα κεφαλή αποτελεί το/η θέμα/λέξη που βρίσκεται δεξιά της 

δομής. 

Σε αντίθεση με τα θέματα στα οποία η κλίση, όπως είδαμε στο προηγούμενο 

υποκεφάλαιο, δεν αποτελεί πάντα χαρακτηριστικό της κεφαλής, τα παραγωγικά 

επιθήματα που αποτελούν κεφαλές σύνθετων λέξεων μεταβιβάζουν άλλο ένα 

χαρακτηριστικό, αυτό της κλιτικής τάξης. Στο σύνθετο στραβομπούκης, το 

παραγωγικό επίθημα –η(ς) μεταβάλλει την κατηγορία της λέξης από ουσιαστικό σε 

επίθετο ενώ παράλληλα μεταβάλλει και τη σημασία της βάσης. Επιπροσθέτως, 

μεταβάλλει το γένος από θηλυκό σε αρσενικό και την κλιτική τάξη της λέξης (από 

ΚΤ3 σε ΚΤ2). Παρόμοια στο σύνθετο ριζοβουνιά, το παραγωγικό επίθημα –ια(Ø) 

μεταβάλλει το γένος του συνθέτου από ουδέτερο σε θηλυκό, αλλάζει τη σημασία της 

βάσης στην οποία ενώνεται και μεταβάλλει την κλιτική τάξη της λέξης (από ΚΤ5 σε 

ΚΤ3). Στο συγκεκριμένο σύνθετο το παραγωγικό επίθημα διατηρεί την κατηγοριακή 

τιμή του σύνθετου θέματος (ουσιαστικό). Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, τα 

παραγωγικά επιθήματα ως καταχωρήσεις στο Νοητικό λεξικό διαθέτουν και κλιτικές 

πληροφορίες οι οποίες περιέχονται σε κάθε επίθημα ξεχωριστά. Αυτές οι 

πληροφορίες στη συνέχεια «διαβάζονται» από τον κλιτικό τομέα της μορφολογίας και 

ανάλογα την κλιτική τιμή που φέρει κάθε επίθημα, διατίθεται και το αντίστοιχο 

κλιτικό παράδειγμα στη λέξη. 

Πίνακας 64. Σύνθετα με σειρά διαδικασιών: Σύνθεση>Παραγωγή>Κλίση (Σύνολο 

και στις τρεις διαλέκτους: 666/2500). 
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Τα εξωκεντρικά σύνθετα αποτελούν το 27.30% των συνθέτων και στις τρεις 

διαλέκτους συνολικά. Σε σχέση με το δείγμα της, η κάθε διάλεκτος εμφανίζει 

ποσοστό πολύ κοντά στο μέσο όρο του δείγματος των εξωκεντρικών συνθέτων. 

Συγκεκριμένα το ποσοστό για τα Επτανησιακά διαμορφώνεται στο 27.91%, για τα 

Κρητικά στο 27.53% και για τα Ποντιακά στο 26.76%. Η κλίση όπως φαίνεται και 

από τα παρακάτω παραδείγματα ορίζεται με βάση την κλιτική πληροφορία που φέρει 

το εκάστοτε παραγωγικό επίθημα. 

 

(3)  Σύνθετο          Συστατικό 1     Συστατικό 2   Παρ. Επιθ.   Κλ.Επιθ.         Διάλεκτος 

α. πασπαλοκοίλης     πασπαλ(ος) κοιλ(ια) -η(ς) -ς    Κρητική 

    βρώμικος                         σκόνη                 κοιλιά 

β. μαυροπροσωπία     μαυρ(ος)       προσωπ(ον)       -ια(Ø) -Ø Ποντιακή 

     ντροπή                            μαύρος               πρόσωπο 

γ. ξυλοκαρπία ξυλ(ο)           καρπ(ος) -ια(Ø) -Ø           Επτανησιακή 

     καρπερότητα  ξύλο                   καρπός 

 

 

6.3 Η κλίση σε δομές [Θέμα/Λέξη+Λέξη] 

Σε αντίθεση με τα θέματα, οι λέξεις αποτελούν ολοκληρωμένα γλωσσικά 

στοιχεία. Η απόδοση κλίσης και τόνου αποτελούν βασικές προϋποθέσεις προκειμένου 

ένα στοιχείο να θεωρηθεί λέξη.  
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Σχήμα 7. Σύνθετα με σειρά διαδικασιών Κλίση>Σύνθεση και 

Παραγωγή>Κλίση>Σύνθεση. 

α)       τσουνοχάρακας
36

                                       β)              χοχλιδομάζωμα
37

 

  

         τσουν(ι)            χάρακας                                       χοχλιδ(ι)                  μάζωμα                                                 

                                     

                  χάρακα(ς)        ς                                                μαζωμα                  Ø[ΚΤ8] 

                                                                                                                               

                                                                             μαζω(νω)     μα(Ø[ΚΤ8]) 

 

Σε ένα σύνθετο το δεύτερο συστατικό αποτελεί λέξη αν έχει τη μορφή της 

αντίστοιχης αυτόνομης λέξης διαθέτοντας τόνο και κλίση, στοιχεία που της 

αποδίδονται πριν τη διαδικασία της σύνθεσης. Το δεύτερο συστατικό μίας σύνθετης 

λέξης μπορεί να είναι μία μορφολογικά απλή λέξη (π.χ. χάρακας) ή μπορεί να είναι 

μία μορφολογικά πολύπλοκη (π.χ. μάζωμα). Στην περίπτωση της λέξης 

τσουνοχάρακας, το δεύτερο συστατικό (χάρακας) αποτελεί λέξη καθώς του 

αποδόθηκε το κατάλληλο κλιτικό επίθημα και ο τόνος δηλαδή τα στοιχεία που του 

προσδίδουν το χαρακτήρα της αυτόνομης λέξης. Στη συνέχεια αφού η λέξη χάρακας 

μεταβεί στο τομέα της σύνθεσης λειτουργεί ως κεφαλή  και παράλληλα εντάσσει το 

σύνθετο στην κλιτική τάξη στην οποία ανήκει (ΚΤ2). Στο σύνθετο χοχλιδομάζωμα η 

παραγωγή και η απόδοση κλίσης της λέξης μάζωμα έλαβαν χώρα πριν τη διαδικασία 

της σύνθεσης. Μεταβαίνοντας στο τομέα της σύνθεσης και αφού ενωθεί με το θέμα 

χοχλιδ(ι) δημιουργεί το σύνθετο χοχλιδομάζωμα και προσδίδει στο σύνθετο τα 

χαρακτηριστικά του γένους (ουδέτερο), της κατηγορίας (ουσιαστικό), της κλιτικής 

τάξης (ΚΤ8) και της βασικής σημασίας (το αποτέλεσμα μίας πράξης). 

 

                                                      
36

 Μυτερός χάρακας (Κρητική διάλεκτος) 
37

 Η διαδικασία μαζέματος των σαλιγκαριών (Κρητική διάλεκτος) 
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Πίνακας 65. Σύνθετα με σειρά διαδικασιών: Κλίση>Σύνθεση. (Σύνολο και στις τρεις 

διαλέκτους: 804/2500). 

 

 

Τα σύνθετα στων οποίων η κλίση τίθεται σε εφαρμογή πριν τη σύνθεση 

αποτελούν το 32.96% (804 σύνθετα) του συνολικού δείγματος και στις τρεις 

διαλέκτους. Η τάση εμφάνισης του μοτίβου [Θέμα/Λέξη+Λέξη] για την Κρητική και 

Επτανησιακή διάλεκτο υπερβαίνει το μέσο όρο που παρατηρείται και στις τρεις 

διαλέκτους (37.75% και 33.53% αντίστοιχα) ενώ η τάση για την Ποντιακή διάλεκτο 

είναι μικρότερη (27.70%). Η τάση αυτή της Ποντιακής διαλέκτου οφείλεται στο 

γεγονός πως επιλέγει να θέτει την κλίση σε εφαρμογή μετά τη διαδικασία της 

σύνθεσης περισσότερο από τις υπόλοιπες δύο διαλέκτους. 

Σύνθετα με το σχήμα Κλίση>Σύνθεση 

(4)  Σύνθετο         Συστατικό 1     Συστατικό 2         Κλιτικό Επίθημα           Διάλεκτος 

α. γλινοκουρούπα      γλιν(α) κουρούπα     -Ø   Κρητική 

     δοχείο για λίπος  λίπος     δοχείο 
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β. ημερομάισσα        ημερ(ος)             μάισσα   -Ø         Ποντιακή 

    πράα μάγισσα               πράος  μάγισσα 

γ. ξυλάθρωπος           ξυλ(ινος) άθρωπος     -ος                 Επτανησιακή 

    καλόγερος (έπιπλο)        ξύλινος     άνθρωπος 

 

Σύνθετα με το σχήμα Παραγωγή>Κλίση>Σύνθεση 

(5)  Σύνθετο                 Συστατικό 1   Συστατικό 2  
38

Παρ. Επιθ.   Κλ.Επιθ.  Διάλεκτος 

α. αρτοκοφινίδα         αρτ(ος)    κοφινίδα<κοφίνι      -ιδα(Ø)         -Ø   Κρητική 

     μικρό καλάθι για άρτους        άρτος            καλάθι 

β. ζυμαροξύστρα       ζυμαρ(ι)         ξύστρα<ξύνω      -τρα(Ø)  -Ø Ποντιακή 

     ξύστρα σκάφης ζυμώματος    ζυμάρι               ξύστρα 

γ. κρυφοδαγκανιάρης    κρυφ(ος)  δαγκανιάρης<δαγκώνω   -ιαρη(ς)  -ς     Επτανησιακή 

     ύπουλος                             κρυφός            αυτός που δαγκώνει 
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 Δηλώνεται το παραγωγικό επίθημα που ενώθηκε με τη λέξη (δεύτερο συνθετικό) πριν τη διαδικασία 

της σύνθεσης. 
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7. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Κρητική, η Ποντιακή και η Επτανησιακή διάλεκτος αποτελούν από τα 

χαρακτηριστικότερα παραδείγματα διαλέκτων οι οποίες έχουν δεχτεί επίδραση από 

άλλες γλώσσες. Πολλά από τα σύνθετα των τριών αυτών διαλέκτων παρουσιάζουν 

θέματα τα οποία προέρχονται από γλώσσες με τις οποίες έχουν έρθει σε επαφή. Στα 

υποκεφάλαια που ακολουθούν μελετώνται, ξεχωριστά για κάθε διάλεκτο, σύνθετα με 

συστατικό τουλάχιστον ένα θέμα ξενικής προέλευσης ενώ παρουσιάζονται και 

μερικές περιπτώσεις όπου υπάρχει άμεση πρόσληψη σύνθετου θέματος από μία 

γλώσσα πηγή. Τα δάνεια θέματα τα οποία μετέχουν στη σύνθεση των λέξεων έχουν 

πλήρως ελληνικοποιηθεί και ενταχθεί στο κλιτικό σύστημα κάθε διαλέκτου.  

 

7.1 Θέματα ξενικής προέλευσης στη σύνθεση της Κρητικής διαλέκτου 

Η μακραίωνη κατοχή της Κρήτης τόσο από ανατολικούς (Άραβες, Τούρκους) 

όσο και από δυτικούς λαούς (Βενετούς, Ιταλούς) είχε ως αποτέλεσμα να ενταχθούν 

πολλά λεξιλογικά στοιχεία από τις αντίστοιχες γλώσσες των κατακτητών. Η πρώτη 

κατοχή του νησιού πραγματοποιήθηκε από τους Άραβες (824-961) κατά την οποία ο 

χριστιανικός πληθυσμός εκδιώχτηκε και πολλοί από τους ντόπιους κατέφυγαν στα 

βουνά του νησιού. Το έτος 961 η Κρήτη ανακαταλαμβάνεται από τους Βυζαντινούς 

μέχρι το 1204 όπου το νησί πέφτει στα χέρια των Ενετών. Η ενετοκρατία στην Κρήτη 

κράτησε σχεδόν τέσσερις αιώνες (1204-1669). Από το 1453 πολλοί επιστήμονες 

ήρθαν στην Κρήτη κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το νησί να γίνει κέντρο των 

γραμμάτων και της τέχνης. Μάλιστα πολλοί Κρήτες σπούδασαν σε πανεπιστήμια της 

Ιταλίας και επέστρεψαν στο νησί ειδικευόμενοι σε πολλούς τομείς (π.χ. γιατροί κ.ά). 

Την ίδια περίοδο άκμασε και η Κρητική λογοτεχνία με έργα όπως ο Ερωτόκριτος, η 

Ερωφίλη κ.ά. Τέλος, το 1669 η Κρήτη καταλαμβάνεται από τους Τούρκους έως το 

1898. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από καταπίεση, βαριά φορολογία και 

μαζικούς εξισλαμισμούς για το νησί. 

Πολλά από τα στοιχεία που εισήχθησαν στο λεξιλόγιο των Κρητικών δεν 

παραμένουν στάσιμα αλλά μετέχουν σε διαδικασίες σχηματισμού λέξεων όπως είναι 

η παραγωγή και η σύνθεση. Το ποσοστό των συνθέτων που απαρτίζονται από  
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τουλάχιστον ένα θέμα ξενικής προέλευσης ανέρχεται στο 18.5% του συνολικού 

δείγματος της Κρητικής διαλέκτου. Επιπροσθέτως, με βάση τη σειρά των συστατικών 

και την προέλευσή τους η Κρητική διάλεκτος παρουσιάζει 20 διαφορετικούς 

συνδυασμούς συνθέτων, περισσότερους από κάθε άλλη διάλεκτο (βλέπε πίνακα 66). 

Σε αυτούς τους συνδυασμούς, πέρα από τη σύνθεση μίας ελληνικής με μία ξενική 

βάση, συγκαταλέγονται και περιπτώσεις συνδυασμού δύο θεμάτων ξενικής 

προέλευσης ίδιας ή διαφορετικής πηγής (π.χ. ιταλική βάση με τουρκική). 

Πίνακας 66. Κατανομή συνθέτων με πρώτο ή/και δεύτερο συνθετικό θέμα ξενικής 

προέλευσης στην Κρητική διάλεκτο (Σύνολο συνθέτων: 185, Σύνολο δάνειων 

θεμάτων:203).  
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Ο πίνακας 66 παρουσιάζει το μεγάλο εύρος συνδυασμών που χαρακτηρίζει 

την Κρητική διάλεκτο ως προς το συνδυασμό θεμάτων ξενικής προέλευσης. Από το 

σύνολο το θεμάτων ξενικής προέλευσης που μετέχουν στη σύνθεση τέτοιου είδους 

συνθέτων, το 33.50% (68 θέματα) είναι ιταλικής προέλευσης, το 26.60% (54 θέματα) 

είναι τουρκικής προέλευσης, το 24.14% (49 θέματα) προέρχεται από τα λατινικά, το 

15.27% (31 θέματα) κατάγεται από τη βενετική ενώ μόλις το 0.49% (1 θέμα) έχει 

καταγωγή από τη γαλλική γλώσσα. Παρακάτω παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές 

σύνθετες λέξεις με βάση τους συνδυασμούς που παρουσιάζονται στον πίνακα 66. 

(1)  Σύνθετο                  Συστατικό 1           Συστατικό 2            Καταγωγή συστατικών 

α. ραδικαστοιβίδα    ραδικ(ι) (radicchio)       αστοιβίδα                      Ιταλική+Ελληνική 

    θάμνος με ραδίκια    ραδίκι                       είδος θάμνος 

β. μπεγιρόμυγια         μπεγιρ(ι) (beygir)            μυγια   Τουρκική+Ελληνική 

    αλογόμυγα          άλογο                           μύγα 

γ. ορνιθομπέτης                ορνιθ(α)              μπέτης (petto)    Ελληνική+Ιταλική 

    στήθος κοτόπουλου                 κότα                       στήθος 

δ. σπαθόβεργα                   σπαθ(ι)          βεργα (virga)     Ελληνική+Λατινική 

    βέργα στο σχήμα σπαθιού       σπαθί                       βέργα 

ε. λαδοντενέκα                    λαδ(ι)               ντενέκα (teneke)            Ελληνική+Τουρκική 

    δοχείο με λάδι                          λάδι                        τενεκές 

στ. φλασκάπιδο   φλασκα (flasco)       απιδ(ι)   Λατινική+Ελληνική 

      απίδι σαν φλάσκα            μεγάλο φλασκί  απίδι 

ζ. πιθαροβεντέμα                πιθαρ(ι)          βεντέμα (vendemma)   Ελληνική+Βενετική 

    μεγάλη παραγωγή πιθαριών    πιθάρι                           συγκομιδή 

η. μπελογραντίζω          μπελ(ας) (bela)    γραντίζω (uğramak)       Τουρκική+Τουρκική 

     αντιμετωπίζω δυσκολίες         μπελάς                            υποφέρω 

θ. μπουγαδοπετσέτα  μπουγαδ(α) (bugada)   πετσέτα (pezzetta)           Βενετική+Ιταλική 

    πετσέτα για τα ρούχα              μπουγάδα                          πετσέτα 
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ι. φλασκομούρης          φλασκα (flasco)         μουρι+η(ς) (muro)       Λατινική+Βενετική 

   χοντροπρόσωπος               μεγάλο φλασκί                        πρόσωπο 

ια. ρακόκουπα                ρακ(ι) (rakı)              κουπα (cupa)  Τουρκική+Λατινική 

     κούπα για ρακή                        ρακή                                 κούπα 

ιβ. κασονοκαναμπές   κασον(ι) (cassone)    καναμπές (canapé)            Ιταλική+Γαλλική 

     κιβώτιο που λειτουργεί           κιβώτιο    καναπές 

      και ως καναπές  

ιγ. νταντουλοκάρτσα    νταντουλ(ος) (dondolo)   κάρτσα (calza)          Ιταλική+Ιταλική 

     η κρητική βράκα               χαλαρός   κάλτσα 

ιδ. βιτσιλομούρικος     βιτσιλ(α) (albicilla) μουρ(η)+ικ(ος) (muro) Ιταλική+Βενετική 

     ασπρομούρικος         χρυσαετός  πρόσωπο 

ιε. ρουγόπορτα   ρουγ(α) (ruga)           πορτα (porta)         Λατινική+Λατινική 

     η εξώπορτα            δρόμος                              πόρτα 

στ. μουλαρομπέγιρα      μουλαρ(ι) (mulus)    μπεγιρ(ι) (beygir)     Λατινική+Τουρκική 

     μουλάρια και άλογα    μουλάρι           άλογο 

ιζ. μπουνταλομαργιόλος μπουνταλ(ας) (budala)  μαργιόλος(mariolo)   Τουρκική+Ιταλική 

     αυτός που κάνει το χαζό                  χαζός πονηρός 

ιη. μπουγαδόπανο          μπουγαδ(α) (bugada)    παν(ι) (pannus)      Βενετική+Λατινική 

      πανί μπουγάδας  μπουγάδα    πανί 

ιθ. φρατζομούρης      φρατζ(α) (franza)  μουρ(ι) +η(ς) (muro)   Βενετική+Βενετική 

     αυτός που έχει φράτζα     φράτζα       πρόσωπο 

  

Τα δάνεια θέματα τα οποία έχουν εισαχθεί στο λεξιλόγιο της διαλέκτου είναι 

πλήρως ενταγμένα στο κλιτικό της σύστημα και έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν 

στη σύνθεση είτε ως θέματα (π.χ. μπουγαδ-) είτε ως ολοκληρωμένες λέξεις (π.χ. 

μαργιόλος). Επιπροσθέτως, σε αρκετές περιπτώσεις μία βάση που απαρτίζεται από 

δάνεια θέματα μπορεί να ακολουθείται από παραγωγή (π.χ. βιτσιλομούρικος). Τα 

δάνεια θέματα που βρίσκονται αριστερά της δομής (α’ συστατικά) μπορούν είτε να  
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προσδιορίζουν την κεφαλή (π.χ. νταντουλός) είτε να έχουν σχέση υπόταξης μαζί της 

(π.χ. μπεγιρόμυγια). Επιπλέον, σε ελάχιστες περιπτώσεις κάποια θέματα μπορούν να 

μετέχουν και σε παρατακτικές δομές συνθέτων (π.χ. μουλαρομπέγιρα). Τα δάνεια 

θέματα που βρίσκονται δεξιά των συνθέτων συχνά διατηρούν την κλίση που θα είχαν 

ως αυτόνομες λέξεις (π.χ. ορνιθομπέτης/μπέτης) ενώ σε άλλες περιπτώσεις συμβαίνει 

το αντίθετο (π.χ. μπουγαδόπανο/πανί). 

 

7.2 Θέματα ξενικής προέλευσης στη σύνθεση της Ποντιακής διαλέκτου 

Σύμφωνα με τον Τριανταφυλλίδη (1938), η Ποντιακή διάλεκτος διακρίνεται 

σε τρεις διαλεκτικές ζώνες: α) Οινουντιακά, β) Τραπεζουντιακά, γ) Χαλδιώτικα. Η 

ποντιακή διάλεκτος επηρεάστηκε σε πρώτο στάδιο από το λεξιλόγιο των Γενουατών 

και Βενετών. Μετά την κατάλυση του βυζαντινού κράτους από τους σταυροφόρους 

(1204), οι απόγονοι της αυτοκρατορικής δυναστείας των Κομνηνών, Αλέξιος και 

Δαβίδ, ίδρυσαν την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας η οποία άκμασε για σχεδόν 

δυόμιση αιώνες. Η Τραπεζούντα αποτέλεσε σημαντικό κέντρο εμπορίου. Οι Μεγάλοι 

Κομνηνοί είχαν παραχωρήσει ειδικά προνόμια στους Ιταλούς μερικά εκ των οποίων 

προέβλεπαν πως μπορούσαν να διαθέτουν δικές τους συνοικίες στην πόλη της 

Τραπεζούντας αλλά και σε άλλα λιμάνια της τότε αυτοκρατορίας καθώς και δικές 

τους αποθήκες. Η πτώση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς Τούρκους 

είχε ως συνέπεια την επαφή της ποντιακής με τη τουρκική γλώσσα για πολλούς 

αιώνες κυρίως σε λεξιλογικό επίπεδο. 

Το ποσοστό του 10% (100 σύνθετα) του δείγματος των συνθέτων της 

ποντιακής διαλέκτου περιέχουν συστατικά τα οποία είναι ξενικής προέλευσης. 

Επιπλέον, η ποντιακή διάλεκτος παρουσιάζει με βάση τη σειρά των συστατικών και 

την προέλευσή τους 12 διαφορετικούς συνδυασμούς συνθέτων (βλέπε πίνακα 67), 

λιγότερους σε σχέση με την Κρητική και Επτανησιακή διάλεκτο. Σε αυτούς τους 

συνδυασμούς περιλαμβάνονται κυρίως περιπτώσεις σύνθεσης μίας ελληνικής βάσης 

με μία ξενική ενώ η σύνθεση δύο ξενικών βάσεων ίδιας η διαφορετικής πηγής είναι 

λιγότερο συχνή.  
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Πίνακας 67. Κατανομή συνθέτων με πρώτο ή/και δεύτερο συνθετικό θέμα ξενικής 

προέλευσης στην Ποντιακή διάλεκτο (Σύνολο συνθέτων: 100, Σύνολο δάνειων 

θεμάτων:108).        

 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 67, τα περισσότερα δάνεια θέματα που μετέχουν στη 

διαδικασία της σύνθεσης είναι τουρκικής προέλευσης με ποσοστό 58.33% (63 

θέματα). Επιπλέον, δάνεια θέματα ως συστατικά συνθέτων εντοπίζονται από την 

Ιταλική με ποσοστό 20.37% (22 θέματα), τη Λατινική με ποσοστό 19.44% (21 

σύνθετα), τη Ρουμανική με ποσοστό 0.93% (1 θέμα) και τη Γαλλική με ποσοστό 

0.93% (1 θέμα). Παρακάτω παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των 

συνδυασμών που παρουσιάζονται στον πίνακα 67. 
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(2)  Σύνθετο                    Συστατικό 1           Συστατικό 2          Καταγωγή συστατικών 

α. τσακμακόπετρα      τσακμάκ(ιν) (çakmak)      πετρα   Τουρκική+Ελληνική 

    πυρίτης λίθος        αναπτήρας                       πέτρα 

β. κακοχούι                         κακ(ος)                 χούι (huy)       Ελληνική+Τουρκική 

   κακή συνήθεια  κακός                         συνήθεια 

γ. σκαμνοκαθίζω σκαμν(ιν) (scamnum)     καθίζω      Λατινική+Ελληνική 

   κάθομαι σε σκαμνί     σκαμνί                        κάθομαι 

δ. καλτζοδέμαν     καλτζ(α) (calza)           δέμα          Ιταλική+Ελληνική 

    το δέσιμο της κάλτσας              κάλτσα                          δέσιμο 

ε. μαυροπάπορον                μαυρ(ος)          παπορ(ιν) (vapore)    Ελληνική+Ιταλική 

    μαύρο βαπόρι      μαύρος  βαπόρι 

στ. βασιλοσκάμνιν            βασιλ(ικος)       σκαμνιν (scamnum)         Ελληνική+Λατινική 

      βασιλικός θρόνος   βασιλικός             σκαμνί (εδώ: θρόνος) 

ζ. τιτινοκέσιν                 τιτιν(ιν) (tütün)           κεσ(ε) (kâse)            Τουρκική+Τουρκική 

    σακούλι για καπνό    καπνός                       πλαστικό δοχείο 

η. ρουποτσούβαλον        ρουπ(α) (roba)    τσουβαλ(ιν) (çuval)       Ιταλική+Τουρκική 

ναυτικός σάκος με αποσκευές   αποσκευές ναύτη               τσουβάλι 

θ. καλαντοκιούτουκο   καλαντ(α) (calendae) κιουτουκ(ιν) (kütük) Λατινική+Τουρκική 

ξύλο για κάψιμο την Πρωτοχρονιά  Πρωτοχρονιά                   ξύλο  

ι. πισογούλης                     πισ(ιν) (pis)        γουλ(α)+η(ς) (gula)      Τουρκική+Λατινική 

   αυτός που έχει βρώμικο λαιμό    ακάθαρτος              λαιμός 

ια. καζόσκευον καζ(ιν) (gaz) σκευ(ος) Γαλλική+Ελληνική 

     δοχείο πετρελαίου      πετρέλαιο  σκεύος 
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ιβ. καρτοφοτόπιν                καρτοφ(ιν) (cartof)         τοπ(ος)        Ρουμανική+Ελληνική 

     τόπος με καλλιέργειες πατάτας           πατάτα τόπος 

 

Τα δάνεια θέματα είναι ενταγμένα στο κλιτικό σύστημα της διαλέκτου και 

κατά τη σύνθεσή τους με άλλα θέματα προσαρμόζονται στους κανόνες της σύνθεσης 

της ελληνικής γλώσσας. 

 

7.3 Θέματα ξενικής προέλευσης στη σύνθεση της Επτανησιακής διαλέκτου 

Τα Επτάνησα αποτελούσαν κτήσεις της Βενετικής Δημοκρατίας από τα μέσα 

του 14
ου

 αιώνα έως τα τέλη του 18
ου 

αιώνα. Κατά το διάστημα της Ενετοκρατίας, 

επίσημη γλώσσα του κράτους αποτελούσε η Βενετική γλώσσα. Τα ελληνικά 

περιορίστηκαν κυρίως στην επαρχία ενώ τα βενετικά στις πόλεις. Αυτή η μακραίωνη 

επαφή Επτανησίων και Βενετών είχε ως αποτέλεσμα να ενταχθούν πολλά λεξιλογικά 

στοιχεία στην Επτανησιακή διάλεκτο. Η τουρκική επιρροή υπήρξε σύντομη έως 

ανύπαρκτη στα νησιά του Ιονίου με εξαίρεση τη Λευκάδα
39

 η οποία ανήκε στους 

Τούρκους για πάνω από 200 χρόνια (1479-1684). Τέλος, η Επτανησιακή είχε έντονη 

επαφή και με τη σύγχρονη ιταλική γλώσσα ιδιαίτερα την περίοδο της ιταλικής 

κατοχής (1941-1943) όπου η ελληνική γλώσσα παραγκωνίστηκε από την εκπαίδευση 

και τη θέση της κατέλαβε η ιταλική γλώσσα. 

Το ποσοστό του 29% (145 σύνθετα) του συνολικού δείγματος της 

Επτανησιακής διαλέκτου απαρτίζεται από σύνθετα τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 

μία βάση ξενικής προέλευσης. Το ποσοστό είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τις 

υπόλοιπες δύο διαλέκτους αν και το συνολικό δείγμα της Επτανησιακής διαλέκτου 

είναι κατά το ήμισυ μικρότερο. Επιπλέον, το δείγμα της Επτανησιακής διαλέκτου 

εμφανίζει 15 διαφορετικούς συνδυασμούς συνθέτων με βάση την προέλευση των 

συστατικών τους (βλέπε πίνακα 68). 

 
                                                      
39

 Ο Κοντοσόπουλος (2000: 67) εξαιρεί το ιδίωμα της Λευκάδας από τα Επτανησιακά καθώς έχει 

βόρειο φωνηεντισμό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα νησιά των Επτανήσων που έχουν νότιο 

φωνηεντισμό. 
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Πίνακας 68. Κατανομή συνθέτων με πρώτο ή/και δεύτερο συνθετικό θέμα ξενικής 

προέλευσης στην Επτανησιακή διάλεκτο (Σύνολο συνθέτων: 145, Σύνολο δάνειων 

θεμάτων: 187).         

 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 68, το ποσοστό του 63.64% (119 θέματα) των 

δάνειων θεμάτων προέρχεται από την ιταλική γλώσσα ενώ τα ποσοστά των 18.72% 

(35 θέματα) και 12.30% (23 θέματα) προέρχονται από την βενετική και λατινική 

γλώσσα αντίστοιχα. Τέλος, χαμηλότερα ποσοστά δάνειων θεμάτων εντοπίζονται από 

την Τουρκική, Αγγλική και τη Σλαβική με τα ποσοστά να ανέρχονται στο 4.28% (8 

θέματα), 0,53% (1 θέμα) και 0,53% (1 θέμα) αντίστοιχα. Παρακάτω παρουσιάζονται 

ενδεικτικά παραδείγματα με βάση τους συνδυασμούς δάνειων θεμάτων οι οποίοι 

παρουσιάζονται στον πίνακα 68. 
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(3)     Σύνθετο               Συστατικό 1           Συστατικό 2            Καταγωγή συστατικών 

α. ξερογαλέτα                   ξερ(ος)              γαλέτα (galetta)                 Ελληνική+Ιταλική 

    ξερό είδος  ψωμιού      ξερός                    ψωμί 

β. μεντζοκαπέλο      μεντζ(ο) (mezzo)      καπέλο (cappello)             Ιταλική+Ιταλική 

     ημίψηλο καπέλο       μέσο/μισό                      καπέλο 

γ. περγουλόφυλλα      περγολ(α) pergola          φυλλα            Ιταλική+Ελληνική 

    φύλλα κληματαριάς        κληματαριά                    φύλλα 

δ. αμπελοφουρκάτα          αμπελ(ι)        φουρκετ(α) (forcheta)        Ελληνική+Βενετική 

     διχαλωτό κλαδί αμπελιού     αμπέλι                   διχαλωτό κλαδί 

ε. μουστόπιτα           μουστ(ος) (mustum)          πιτα      Λατινική+Ελληνική 

    είδος γλυκού από μούστο        μούστος                     πίτα 

στ. ρακογυάλι ρακ(ι) (rakı)      γυαλι       Τουρκική+Ελληνική 

      μικρό ποτήρι για ρακί     ρακί                  γυαλί (εδώ: ποτήρι) 

ζ. κλωτσομούλαρο         κλωτσώ          μουλαρ(ι) (mulus)           Ελληνική+Λατινική 

    ανυπάκουο μουλάρι κλωτσώ                      μουλάρι 

η. σκαλταλέτο (scaldàr-lèto)   scaldàr                   lèto      Βενετική-Βενετική 

    μαγκάλι για θέρμανση δωματίων   θερμαίνω  κρεβάτι 

θ. μαϊστροτραμουντάνα μαϊστρ(ος) (maistro) τραμουντάνα (tramontana) Βενετική+Ιταλική 

 βόρειος-βορειοδυτικός άνεμος  βορειοδυτικός άνεμος   βόρειος άνεμος  

ι. τζογοδάχτυλα τζογ(ος) (zogo)  δάχτυλα  Βενετική+Ελληνική 

    επιδέξια δάχτυλα            τζόγος                   δάχτυλα 

ια. μπουστοπάνι     μπουστ(ο) (busto)     πανι (pannus)    Ιταλική+Λατινική 

 μέρος του φορέματος ως τον καρπό   στήθος                       πανί 

ιβ. παλιομίλορδας              παλι(ος)        μιλορδας (milord)         Ελληνική+Αγγλική 

     αγενής άνθρωπος  παλιός                  τιμητικός τίτλος 
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ιγ. γυαλόρακο                      γυαλ(ι)                     ρακ(ι) (rakı)         Ελληνική+Τουρκική 

     ποτήρι ρακής                             ποτήρι                                 ρακί 

ιδ. κουποτάψι                κουπ(α) (cupa)                ταψι (tepsi)       Λατινική+Τουρκική 

     κάλυμμα ταψιού           κούπα (εδώ: σκέπασμα)          ταψί 

ιε. συκοκάρβελο                  συκ(ο)                  καρβελ(ι) (karvalj)    Ελληνική+Σλαβική 

     γλυκό με σύκο       σύκο                                    καρβέλι 

 

Τα δάνεια θέματα που εισήχθησαν στο λεξιλόγιο της Επτανησιακής 

εξελληνίστηκαν, όπως και στην περίπτωση της Κρητικής και Ποντιακής διαλέκτου, 

με την ένταξη κάθε θέματος στο κλιτικό σύστημα της διαλέκτου, έχοντας τη 

δυνατότητα πλέον να μετέχουν στη σύνθεση είτε ως λέξεις είτε ως θέματα. Σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες διαλέκτους η Επτανησιακή διάλεκτος διαθέτει και σύνθετα 

δάνεια στο λεξιλόγιο της (π.χ. μόντε ντι πιέτα
40

 , ρομπαβέκια
41

 κ.ά.). Στο υλικό της 

Επτανησιακής εντοπίστηκαν δάνεια σύνθετα της κατηγοριακής δόμησης 

[Ουσιαστικό+Επίθετο] και [Ουσιαστικό+Ουσιαστικό] από την Ιταλική. Τα θέματα 

που απαρτίζουν τα σύνθετα αυτά δεν απαντούν στη διάλεκτο ως μεμονωμένες λέξεις. 

Κάποια σύνθετα του σχήματος [Ουσιαστικό+Ουσιαστικό] στην Ιταλική διαθέτουν 

μία πρόθεση στο εσωτερικό τους di (π.χ. monte di pieta) η οποία είναι κενή 

σημασιολογικά και η λειτουργία της είναι να εισάγει το συμπλήρωμα της κεφαλής
42

. 

Η Ralli (2008: 8) προτείνει πως οι προθέσεις σε τέτοιες δομές, εφόσον είναι κενές 

σημασίας, αναλαμβάνουν τη λειτουργία του δείκτη σύνθεσης. Σύνθετα της μορφής 

[Ουσιαστικό+Επίθετο]Ο αποτελούν αριστερόστροφα σύνθετα καθώς η τελική 

κατηγορία και η βασική σημασία ορίζεται από το πρώτο συστατικό. Έτσι, το 

ουσιαστικό roba στο σύνθετο ρομπαβέκια είναι υπεύθυνο για την τελική κατηγορία 

του συνθέτου (ουσιαστικό). Αν και η Επτανησιακή έχει δανειστεί έναν υπολογίσιμο 

αριθμό αριστερόστροφων συνθέτων από την Ιταλική και τη Βενετική, στο υλικό δεν 

εντοπίστηκαν σύνθετα που να δημιουργούνται αριστερόστροφα με βάση συστατικά  

                                                      
40

 Από το Monte di pieta (ενεχυροδανειστήριο).  
41

 Παλιά αντικείμενα. 
42

 Για τη Γαλλική, οι αντίστοιχες προθέσεις de και a σε σχήματα της μορφής 

[Ουσιαστικό+Πρόθεση+Ουσιαστικό] έχουν μελετηθεί από τους Cadiot (1991), Bosredon και Tamba 

(1991) και Kampers-Manhe (2001) οι οποίοι παρατήρησαν πως οι προθέσεις αυτές σε τέτοιου είδους 

δομές είναι κενές σημασίας. 
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ελληνικής ή ξένης προέλευσης. Αυτή η παρατήρηση μας οδηγεί σε δύο βασικές 

υποθέσεις: α) η Επτανησιακή μαζί με το δανεισμό των συνθέτων υιοθέτησε και το 

μηχανισμό δημιουργίας αριστερόστροφων συνθέτων ο οποίος όμως παραμένει 

«παγωμένος» εξαιτίας της γενικότερης τάσης της σύνθεσης της ελληνικής γλώσσας 

να συνθέτει θέματα δεξιόστροφα, β) η Επτανησιακή δε διαθέτει το μηχανισμό 

σχηματισμού αριστερόστροφων συνθέτων, καθώς παράλληλα με το δανεισμό 

αριστερόστροφων συνθέτων από την Ιταλική, δεν ενσωματώθηκε η πληροφορία η 

οποία ορίζει τον τρόπο δημιουργίας τους. 
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν τρεις 

νεοελληνικές διάλεκτοι (Κρητική, Ποντιακή και Επτανησιακή) προκειμένου να 

εντοπιστούν πιθανές παραγωγικότερες τάσεις της μίας διαλέκτου έναντι των άλλων 

σε διάφορα θέματα που διέπουν τη διαδικασία και την εφαρμογή της σύνθεσης. Τα 

θέματα στα οποία αναλύθηκε το υλικό των εν λόγω διαλέκτων ήταν οι γραμματικές 

κατηγορίες που προκύπτουν κατά τη σύνθεση των λεξημάτων, η γραμματική σχέση 

των συστατικών των συνθέτων, ο βαθμός σημασιολογικής διαφάνειας των συνθέτων, 

η σχέση της σύνθεσης με την παραγωγή και την κλίση καθώς και η σύνθεση με 

θέματα ξενικής προέλευσης. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν μερικοί ορισμοί οι οποίοι έχουν 

διατυπωθεί για τη σύνθεση με βάση τη βιβλιογραφία. Το πρόβλημα των προταθέντων 

ορισμών εντοπίζεται στο γεγονός πως στηρίζονται σε μία γλώσσα/ομάδα γλωσσών 

και δε λαμβάνουν υπόψη τους τυχόν διαφοροποιήσεις που μπορούν να προκύπτουν 

σε άλλες γλώσσες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ορισμός των Marchand 

(1960:11) και Fabb (1998: 70) οι οποίοι ορίζουν τη σύνθεση ως διαδικασία 

σχηματισμού μορφολογικά πολύπλοκων στοιχείων από δύο τουλάχιστον λέξεις. Ο 

ορισμός τους, αν και ισχύει για την αγγλική γλώσσα, για την ελληνική γλώσσα δεν 

συμβαίνει το ίδιο καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των στοιχείων που μετέχουν στη 

σύνθεση είναι θέματα. Σύμφωνα με τους τους Bauer (2001: 695), Haspelmath (2002: 

85), Booij (2005: 75) και Ralli (2013: 10) η σύνθεση ορίζεται ως η διαδικασία 

παραγωγής πολύπλοκων στοιχείων και ως σύνθετο το στοιχείο που περιέχει δύο ή 

περισσότερα λεξήματα. Το λέξημα μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να μετέχει στη 

σύνθεση είτε ως θέμα είτε ως λέξη. Ο ορισμός αυτός ικανοποιεί τόσο τις περιπτώσεις 

γλωσσών που εμπλέκουν λέξεις ως στοιχεία σχηματισμού συνθέτων όσο και τις 

περιπτώσεις γλωσσών που εμπλέκουν πέρα από λέξεις και θέματα. Στο δεύτερο μέρος 

του πρώτου κεφαλαίου παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών 

συνθέτων με βάση τις μελέτες της Ράλλη (2007) και Ralli (2013) μερικά εκ των 

οποίων είναι ο δείκτης σύνθεσης ο οποίος ενώνει τα δύο συστατικά του συνθέτου και 

εξασφαλίζει τη μετάβαση από το ένα συστατικό στο άλλο καθώς και ο ένας τόνος 

που καθιστά το σύνθετο ως μία φωνολογική λέξη. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύθηκαν εκτενέστατα τα κατηγοριακά σχήματα 

δόμησης τα οποία είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία συνθέτων που ανήκουν στις 4 

βασικότερες κατηγορίες λέξεων (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, επιρρήματα). Οι τρεις 

διάλεκτοι παρουσιάζουν ένα μεγάλο εύρος κατηγοριακών σχημάτων τόσο σε 

ενδοκεντρικές όσο και σε εξωκεντρικές δομές. Τα σύνθετα ουσιαστικά αποτελούν 

την πολυπληθέστερη ομάδα συνθέτων για κάθε διάλεκτο και παράγονται κυρίως 

ενδοκεντρικά. Τα ενδοκεντρικά σχήματα δόμησης [Ουσιαστικό+Ουσιαστικό] και 

[Επίθετο+Ουσιαστικό] αποτελούν τα παραγωγικότερα σχήματα δημιουργίας 

ουσιαστικών και στις τρεις διαλέκτους ενώ το σχήμα [Ρήμα+Ουσιαστικό] 

παρουσιάζει χαμηλή παραγωγικότητα στην Κρητική και Επτανησιακή διάλεκτο ενώ 

στην Ποντιακή είναι περιθωριακό. Στο σχήμα [Επίρρημα+Ουσιαστικό] το επίρρημα 

αναλαμβάνει τη λειτουργία επιθέτου. Το σχήμα αυτό παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά 

εμφάνισης και στις τρεις διαλέκτους. Περιθωριακά αποτελούν επίσης τα σχήματα με 

πρώτο συστατικό αριθμό ή αριθμητικό επίθετο. Από τα εξωκεντρικά σύνθετα 

ουσιαστικά το παραγωγικότερο σχήμα αποτελεί το μοτίβο [Ουσιαστικό+Ρήμα]ΠαρΕπιθ. 

Κλείνοντας τη συζήτηση για τα σύνθετα ουσιαστικά, ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

περιπτώσεις αριστερόστροφων σύνθετων ουσιαστικών της μορφής [Ουσιαστικό + 

Επίθετο] τα οποία δημιουργήθηκαν με βάση τους κανόνες της ιταλικής σύνθεσης και 

τα οποία στη συνέχεια εντάχθηκαν ως σύνθετα θέματα στην Επτανησιακή διάλεκτο. 

Δεύτερη παραγωγικότερη κατηγορία σύνθετων λέξεων αποτελούν τα επίθετα τα 

οποία σε αντίθεση με τα ουσιαστικά παράγονται κυρίως εξωκεντρικά. Τα 

παραγωγικότερα σχήματα εξωκεντρικών σύνθετων επιθέτων και στις τρεις 

διαλέκτους αποτελούν τα κατηγοριακά μοτίβα [Επίθετο+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ και 

[Ουσιαστικό+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ. Το σχήμα [Επίρρημα+Ρήμα]ΠαρΕπιθ είναι 

παραγωγικότερο στην Ποντιακή και Επτανησιακή διάλεκτο ενώ το σχήμα 

[Ρήμα+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ, το οποίο παρουσίαζε μεγάλη παραγωγικότητα στην 

Αρχαία Ελληνική, αποτελεί αρκετά παραγωγικό σχήμα στην Κρητική διάλεκτο σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες διαλέκτους όπου είναι περιθωριακό. Το σχήμα 

[Ουσιαστικό+Ρήμα]ΠαρΕπιθ εμφανίζει μία σχετική παραγωγικότητα στην Ποντιακή 

διάλεκτο σε σχέση με τις υπόλοιπες δύο διαλέκτους. Τα σχήματα 

[Επίρρημα+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ και [Αριθμητικό+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ εμφανίζουν πολύ 

μικρή παραγωγικότητα στην Κρητική και στην Ποντιακή διάλεκτο ενώ στην  
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Επτανησιακή είναι ανύπαρκτα. Περιθωριακά έως και ανύπαρκτα στο δείγμα των 

τριών διαλέκτων αποτελούν τα σχήματα [Αριθμητικό+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ, 

[Επίθετο+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ, [Αντωνυμία+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ και [Αριθμητικό 

επίθετο+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ. Από τα ενδοκεντρικά σχήματα παραγωγής σύνθετων 

επιθέτων, το σχήμα [Ουσιαστικό+Επίθετο] αποτελεί το παραγωγικότερο (ιδιαίτερα σε 

Κρητική και Επτανησιακή διάλεκτο) ενώ ακολουθεί σε παραγωγικότητα το σχήμα 

[Επίρρημα+Επίθετο] και το παρατακτικό σχήμα [Επίθετο+Επίθετο]. Σύνθετα 

επιθέτων με πρώτο συστατικό αριθμητικό παρατηρούνται κυρίως στην Κρητική και 

Ποντιακή ενώ λιγότερα είναι τα παραδείγματα από την Επτανησιακή διάλεκτο. Τα 

ρηματικά σύνθετα αποτελούν την τρίτη παραγωγικότερη κατηγορία συνθέτων και 

παράγονται κυρίως ενδοκεντρικά. Το σχήμα [Επίρρημα+Ρήμα] είναι ιδιαίτερα 

παραγωγικό στην Ποντιακή διάλεκτο αλλά και στις υπόλοιπες διαλέκτους. Πολύ 

υψηλή παραγωγικότητα εμφανίζει το σχήμα [Ουσιαστικό+Ρήμα] στην Κρητική και 

Επτανησιακή διάλεκτο ενώ το παρατακτικό σχήμα [Ρήμα+Ρήμα] αποτελεί τρίτο 

παραγωγικότερο σχήμα και στις τρεις διαλέκτους. Περιθωριακό αποτελεί το μοτίβο 

[Επίθετο+Ρήμα], σχήμα που παρατηρήθηκε μόνο στην Κρητική και Ποντιακή. Από 

τα εξωκεντρικά σχήματα δόμησης ρηματικών συνθέτων, τα σχήματα 

[Ουσιαστικό+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ και [Επίθετο+Ρήμα]ΠαρΕπιθ αποτελούν τα 

παραγωγικότερα. Το σχήμα [Ρήμα+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ εξακολουθεί να είναι 

παραγωγικό στην Κρητική διάλεκτο και σε περιπτώσεις παραγωγής εξωκεντρικών 

ρημάτων ενώ το κατηγοριακό μοτίβο [Επίρρημα+Ουσιαστικό]ΠαρΕπιθ αποτελεί 

περιθωριακό σχήμα. Τελευταία και λιγότερο παραγωγική κατηγορία σχηματισμού 

συνθέτων αποτελούν τα επιρρήματα. Η Ποντιακή διάλεκτος, εξαιτίας του μεγάλου 

αριθμού επιρρημάτων που διαθέτει, σχηματίζει κατά τη συντριπτική πλειοψηφία της 

ενδοκεντρικά επιρρηματικά σύνθετα και σε σχέση παράταξης. Η Κρητική και 

Επτανησιακή διάλεκτος διαθέτουν μικρότερο αριθμό επιρρηματικών συνθέτων σε 

σχέση με την Ποντιακή διάλεκτο και η δημιουργία τους πραγματοποιείται κυρίως 

εξωκεντρικά με την προσθήκη επιθήματος που αλλάζει την κατηγορία της βάσης σε 

επίρρημα. Αυτή η επιλογή των δύο διαλέκτων δεν είναι τυχαία καθώς δε διαθέτουν 

τον ίδιο αριθμό επιρρημάτων σε σχέση με την Ποντιακή  διάλεκτο με αποτέλεσμα η 

δημιουργία τέτοιων συνθέτων να προϋποθέτει τις περισσότερες φορές κεφαλή ένα 

επίθημα.  



Μεταπτυχιακή Διατριβή με τίτλο: «Δια-διαλεκτική σύγκριση στη σύνθεση των Νεοελληνικών 

διαλέκτων» 

Γεώργιος Α. Χαιρετάκης 

 

138 

 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο τα σύνθετα κατανεμήθηκαν, με βάση τη Ράλλη (2007: 79) 

και Ralli (2013: 102), σε δύο μεγάλες τάξεις με κριτήριο το είδος της σχέσης των 

συστατικών τους, σε εκείνα δηλαδή που χαρακτηρίζονται από σχέση εξάρτησης και 

σε παρατακτικά. Τα πρώτα επιπλέον χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες, τα 

υποτακτικά και σε εκείνα που αποδίδουν μία ιδιότητα στην κεφαλή του συνθέτου. Τα 

σύνθετα που εμφανίζουν σχέση εξάρτησης μεταξύ τους, παρουσιάζουν  την ίδια 

παραγωγικότητα και στις τρεις διαλέκτους με τη μόνη διαφορά πως η Κρητική και 

Επτανησιακή δείχνουν μία μικρή προτίμηση να σχηματίζουν περισσότερα 

υποτακτικά σύνθετα σε σχέση με την Ποντιακή η οποία παράγει περισσότερα 

σύνθετα με σχέση απόδοσης ιδιότητας. Τα παρατακτικά σύνθετα, αν και λιγότερα σε 

σχέση με τα πρώτα, παρουσιάζουν 4 βασικά σχήματα κατηγοριακής δόμησης τα 

οποία με βάση τη σειρά παραγωγικότητας είναι: α) [Ουσιαστικό+Ουσιαστικό], β) 

[Ρήμα+Ρήμα], γ) [Επίρρημα+Επίρρημα] και δ) [Επίθετο+Επίθετο]. Το σχήμα 

[Ρήμα+Ρήμα] είναι ιδιαίτερα παραγωγικό στην Κρητική διάλεκτο ενώ το σχήμα 

[Επίρρημα+Επίρρημα] είναι παραγωγικό μόνο στην Ποντιακή διάλεκτο η οποία 

διαθέτει μεγάλο αριθμό επιρρημάτων. Η Επτανησιακή εμφανίζει ως κύριο σχήμα το 

[Ουσιαστικό+Ουσιαστικό] ενώ τα υπόλοιπα σχήματα δεν είναι παραγωγικά. Τέλος, 

τα παρατακτικά σύνθετα κατανέμονται σημασιολογικά σε τέσσερις κατηγορίες οι 

οποίες με σειρά παραγωγικότητας είναι τα προσθετικά, τα συνωνυμικά, τα 

αντωνυμικά και τα συγκεντρωτικά. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο τα σύνθετα χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες με βάση 

το βαθμό σημασιολογικής διαφάνειας. Τα σύνθετα των τριών διαλέκτων 

δημιουργούνται κυρίως κανονιστικά, δηλαδή η σημασία ενός συνθέτου μπορεί να 

προβλεφθεί από τις σημασίες των επιμέρους συστατικών (διαφανή σύνθετα). Η 

σημασιολογική αδιαφάνεια ή ημιδιαφάνεια οφείλεται στην έλλειψη γνώσης του 

ομιλητή για τη σημασία ενός η περισσότερων συστατικών του συνθέτου ανεξάρτητα 

το αν γνωρίζει η όχι τη σημασία του συνθέτου. Συγκρίνοντας το δείγμα των τριών 

διαλέκτων παρατηρήθηκε πως το μεγαλύτερο ποσοστό αδιαφανών συνθέτων 

εντοπίζεται στην Επτανησιακή διάλεκτο. Τέλος, ο εντοπισμός των σημασιών των 

συστατικών ενός συνθέτου στηρίχτηκε σε δευτερογενείς πηγές (π.χ. λεξικά) τα οποία 

αντικατοπτρίζουν τη γνώση ενός μέσου ομιλητή για την εκάστοτε διάλεκτο. 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο μελετήθηκε η σχέση της σύνθεσης με την παραγωγή. Το 

ποσοστό του 43.08% του δείγματος (σχεδόν 4 στα 10 σύνθετα) περιέχει σύνθετα στα 

οποία έχει εφαρμοστεί η διαδικασία της παραγωγής. Η παραγωγή μπορεί να έχει 

εφαρμοστεί είτε πριν τη διαδικασία της σύνθεσης σε ένα από τα δύο συστατικά του 

συνθέτου  είτε μετά τη σύνθεση. Τα ποσοστά εμφάνισης της παραγωγής σε σύνθετες 

δομές είναι υψηλά και στις τρεις διαλέκτους  κάτι που φανερώνει τις περισσότερες 

φορές πως τα όρια μεταξύ των δύο διαδικασιών δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Η Κρητική 

διάλεκτος εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό συνθέτων με παραγωγή (5 στα δέκα 

σύνθετα) ενώ στη συνέχεια ακολουθούν η Επτανησιακή και η Ποντιακή διάλεκτος (4 

στα δέκα σύνθετα και σχεδόν 4 στα δέκα σύνθετα αντίστοιχα). Περιπτώσεις όπου η 

παραγωγή εφαρμόζεται σε δύο φάσεις, δηλαδή πριν και μετά τη σύνθεση στο ίδιο 

σύνθετο, εντοπίζονται κυρίως στην Κρητική και Ποντιακή διάλεκτο. 

Στο έκτο κεφάλαιο διερευνήθηκε η σχέση της σύνθεσης με την κλίση. Η 

κλίση ενός συνθέτου εξαρτάται από τρεις παράγοντες δηλαδή την κλιτική 

πληροφορία της κεφαλής, το είδος της κεφαλής (θέμα, λέξη ή παραγωγικό επίθημα) 

αλλά και τη σειρά των μορφολογικών διαδικασιών. Όταν η κεφαλή ενός συνθέτου 

είναι παραγωγικό επίθημα ή λέξη τότε η κλίση του συνθέτου είναι πάντοτε 

κληρονομημένη από την κεφαλή ενώ όταν η κεφαλή είναι θέμα τότε η κλίση του 

συνθέτου είτε προέρχεται από την κεφαλή είτε έχει διαφορετική τιμή. Η Ποντιακή 

διάλεκτος έχει μία τάση να εμφανίζει το σχήμα [Θέμα/Λέξη+Λέξη] λιγότερο σε 

σχέση με τις υπόλοιπες διαλέκτους. Επίσης, σε περιπτώσεις που η κεφαλή είναι θέμα, 

η κλίση των συνθέτων στην Ποντιακή διάλεκτο τις περισσότερες φορές δεν 

κληρονομείται από την κεφαλή σε αντίθεση με τις υπόλοιπες δύο διαλέκτους των 

οποίων τα σύνθετα συνήθως υιοθετούν την κλίση της κεφαλής. 

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο μελετήθηκαν περιπτώσεις συνθέτων με ένα ή 

περισσότερα συστατικά ξενικής προέλευσης. Τα δάνεια θέματα εφόσον είναι 

εξελληνισμένα διαθέτουν τις ίδιες ιδιότητες με εκείνα τα θέματα τα οποία είναι 

ελληνικής προέλευσης. Η Ποντιακή διάλεκτος συνθέτει κυρίως θέματα τουρκικής 

προέλευσης με ελληνικά θέματα ενώ η Επτανησιακή σχηματίζει τέτοιου είδους 

σύνθετα με βάσεις ιταλικής ή ενετικής προέλευσης. Η Κρητική διάλεκτος συνθέτει 

θέματα ιταλικής και τουρκικής προέλευσης με ίση περίπου συχνότητα. Επίσης η  
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Επτανησιακή διάλεκτος με βάση το δείγμα της παράγει διπλάσιο αριθμό συνθέτων με 

δάνειο θέμα σε σχέση με τις υπόλοιπες διαλέκτους ενώ δεν είναι λίγες  οι περιπτώσεις 

που δανείζεται σύνθετα θέματα από την Ιταλική γλώσσα. Τέλος με βάση την 

καταγωγή των βάσεων, η Κρητική διάλεκτος παρουσίασε τους περισσότερους 

δυνατούς συνδυασμούς θεμάτων ενώ η Ποντιακή τους λιγότερους. 
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Παράρτημα συνθέτων Κρητικής  

 

Ενδοκεντρικά σύνθετα ουσιαστικών 

 

1. αβγόκουπα                                        <        αβγό    +    κούπα 

            τσόφλι αβγού                                                             αβγό              κέλυφος 

2. αργυρόγης                                        <       άργυρος    +    γης 

            χώμα με ασημένιο χρώμα                                        άργυρος              χώμα 

3. γαλανοσκιά                                       <      γαλανός    +    σκιά 

      συκιά με γαλάζια σύκα                                             γαλάζιος            συκιά 

4. ζουριδοδαγκάνα                               <      ζουρίδα    +    δαγκάνα 

παγίδα για κουνάβια                                               κουνάβι             εδώ: παγίδα 

5. ηλιοβούτημα                                    <      ήλιος    +    βούτημα   

            δύση του ήλιου                                                      ήλιος               εδώ: δύση 

6. κακοποδωμός                                  <     κακός    +    ποδωμός 

             κακή κατάντια                                κακός          κατάσταση/κατάντια 

7. καρκανοχώραφο                             <     κάρκανο    +    χωράφι 

άγονο χωράφι με πέτρες                                   το εντελώς ξερό        χωράφι 

8. κλαδόσφηγκα                                 <     κλαδί    +    σφήγκα 

              σφήγκα με φωλιά σε κλαδί                                 κλαδί              σφήγκα 

9. μυριστικάπιδο                                <     μυριστικός    +    απίδι 

       απίδι που μυρίζει ωραία                                        ευώδης                   απίδι 
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10. ξεριζάμπελο                                   <    ξεριζώνω    +    αμπέλι 

              αμπέλι που έχει ξεριζωθεί                                 ξεριζώνω                αμπέλι 

11. ξωντικοσπήλιαρο                            <    ξωντικό    +    σπηλιάρι 

      μικρό σπήλαιο όπου ζούν ξωτικά ξωτικό             μικρό σπήλαιο 

12. τσικαλοκαθέ                                   <   τσικάλι    +    καθέ 

      θέση για τα κουζινικά σκεύη                         πήλινη χύτρα    εκεί που κάθεται κάποιος 

13. τυρόσπιτο                                       <    τυρί    +    σπίτι 

     δωμάτιο για την αποθήκευση του τυριού           τυρί             σπίτι 

14. χορτομάχαιρο                                <    χόρτο    +    μαχαίρι 

μαχαίρι για το κόψιμο των χόρτων                 χόρτο              μαχαίρι 

15. χωμόλιθος                                      <    χώμα    +    λίθος 

              χώμα με μικρές πέτρες                                       χώμα              λίθος 

 

 Ενδοκεντρικά σύνθετα επιθέτων 

 

1. βαρσαμολουσμένος                      <    βάρσαμος    +    λουσμένος 

              λουσμένος με βάλσαμο                                     βάλσαμο               λουσμένος 

2. γεροντοξεκουθιάρης                     <    γέροντας    +    ξεκουθιάρης 

               γέρος μεθύστακας                                            γέρος                 γέρος που έχει άνοια  

3. εφτανήστικος                                <     εφτά    +    νηστικός 

       πολύ νηστικός                               εφτά            νηστικός 

4. καλοστερεμένος                           <     καλά    +    στερεμένος 

       καλά φυλαγμένος                                             καλά               φυλαγμένος 
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5. λιγόντουρος                                 <      λίγο    +    ντούρος 

       όχι πολύ ανθεκτικός                                          λίγο            ανθεκτικός 

6. λιμοπεινασμένος                         <     λιμός    +    πεινασμένος 

       πολύ πεινασμένος                                           λιμός               πεινασμένος 

7. μαντηλοδεμένος                          <     μαντήλι    +    δεμένος 

      δεμένος με μαντήλια (λόγω πληγών)              μαντήλι               δεμένος 

8. νερατζόφρογος                           <     νεράτζι    +    φρογός 

      νερατζοκόκκινος                                             νεράτζι              κόκκινος 

9. μαξουλοσυμμισιακός                <     μαξούλι    +    συμμισιακός 

      βοσκός που αναλαμβάνει τη φροντίδα του     εισόδημα         αυτός που ανήκει κατά                                                                                                                                                                                                                                             

      κοπαδιού με αμοιβή τα μισά κέρδη                                        το ήμισυ σε δύο άτομα 

     που θα αποφέρει 

10. μυαλοκομμένος                        <     μυαλό    +    κομμένος 

              έξυπνος                                                 μυαλό               κομμένος 

11. πεντοκακομοίρης                      <     πέντε    +    κακομοίρης 

      πολύ δυστυχής και άτυχος                            πέντε              κακομοίρης 

12. συνωραποθαμένος                   <     σύνωρα    +    αποθαμένος 

       πρόσφατα πεθαμένος                                 πρόσφατα            πεθαμένος 

13. συνωροπαντρεμένος                <    σύνωρα    +    παντρεμένος 

       πρόσφατα παντρεμένος                            πρόσφατα            παντρεμένος 

14.  φρογορόδωπος                       <     φρογός    +    ροδωπός 

               ροδοκόκκινος                                           κόκκινος              ροδωπός 
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15.  φταφάνερος                           <     (ε)φτά    +    φανερός 

               εντελώς φανερός                                        εφτά               φανερός 

 

Ενδοκεντρικά ρηματικά σύνθετα  

 

1. αθοκυλώ                                <     άθος    +    κυλώ 

      ρίχνω κάποιον στις σκόνες                     στάχτη         στριφογυρίζω 

2. ανεμοκυκλώ                         <     άνεμος    +    κυκλώ (Α.Ε) 

       περιστρέφω                                              άνεμος                γυρίζω 

3. απανωκουγιουλντίζω           <     απάνω    +    κουγιουλντίζω 

       ξανασκέφτομαι                                         πάνω                σκέφτομαι 

4. ζουμοπίνω                           <     ζουμί    +    πίνω 

        πίνω χυμούς και νερό                             ζουμί              πίνω 

5. καλαποδούδω                     <     καλά    +    αποδούδω 

      αποδίδω καλά                                       καλά              αποδίδω 

6. κουρφαναντρανίζω            <     κουρφά    +    αναντρανίζω 

κρυφοκοιτάζω                                       κρυφά                     κοιτάζω 

7. κουτελοβαρίσκω               <     κούτελο    +    βαρίσκω 

 χτυπώ στο μέτωπο                               μέτωπο                 χτυπώ 

8. λαγουδοκοιμάμαι             <     λαγούδι    +    κοιμάμαι 

        κοιμάμαι σαν λαγός (ελαφριά)         λαγουδάκι            κοιμάμαι 

9. μουστακοσύρνω              <     μουστάκι    +    σύρνω 

       αφήνω μουστάκι                                 μουστάκι              σέρνω 
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10. νυχτοπροπατώ                        <     νύχτα    +    προπατώ 

 περπατώ τη νύχτα                                     νύχτα              περπατώ 

11. σιγουρομπερδουκλώνω         <     σίγουρα    +    μπερδουκλώνω 

       δένω ένα ζώο σφιχτά                                 σίγουρα                  μπερδεύω 

12. τοποπιάνω                             <     τόπος    +    πιάνω 

       παίρνω τη θέση κάποιου                            θέση               πιάνω 

13. χρειασιδοπλύνω                   <    χρειασίδι    +    πλύνω 

πλύνω τα κουζινικά σκεύη                κουζινικά σκεύη        πλύνω 

14. χωργιογυρίζω                      <     χωριό    +    γυρίζω 

       περπατώ στο χωριό χωρίς λόγο             χωριό               γυρίζω 

15. ψομομαρτυρώ                     <     ψόμα    +    μαρτυρώ 

        λέω ψέμματα                                         ψέμα     καταθέτω την μαρτυρία μου 

 

Εξωκεντρικά σύνθετα ουσιαστικών 

 

1. αβγουλοστομαχιά                        <     αβγουλίλα    +    στομάχι    +    -ια 

      ξινίλα του στομαχιού                                      μυρωδιά αβγού          στομάχι 

2. αλλαξοκαιργιά                            <     αλλάζω    +    καιρός    +    -ια      

η αλλαγή καιρού                                             αλλάζω               καιρός 

3. αλλαξοφεγγαργιά                       <     αλλάζω    +    φεγγάρι    +    -ια 

       η αλλαγή της θέσης του φεγγαριού                αλλάζω               φεγγάρι 

4. κακοσαρκίδα                             <      κακός    +    σάρκα    +    -ιδα 

       αγιάτρευτη πληγή                                           κακός              σάρκα 
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5. καλοσειράδα                             <     καλός    +    σειρά    +    -αδα  

       καλή οικογένεια                                           καλός                σόι 

6. καλοχωραφίδα                         <     καλός    +    χωράφι    +    -ιδα 

κοπριά                                                         καλός              χωράφι 

7. λιόδοσμα                                 <     (ή)λιος    +    δίνω    +    -μα 

       η ανατολή του ήλιου                                    ήλιος               δίνω 

8. μελισσαντρού                          <     μέλισσα    +    άντρας    +    -ου 

       θάμνος με κίτρινα άνθη                              μέλισσα                άντρας 

9. μιτοχτένιασμα                         <     μίτος    +    χτένι    +    -αζ    +    -μα  

το πέρασμα του νήματος από το χτένι              μίτος               χτένι 

 του αργαλειού 

10. νερόπαρμα                              <     νερό    +    παίρνω    +    -μα 

       διάβρωση εδάφους από το νερό                νερό              παίρνω 

11. ορνιθοτύφλιασμα                    <     όρνιθα    +    τυφλός    +    -ιαζω    +    -μα 

      κακή όραση τη νύχτα (όπως οι κότες)        όρνιθα               τυφλός 

12. ορνιθοχυμίστρα                      <     όρνιθα    +    χυμίζομαι    +    -τρα 

    μέρος που σκαλίζουν το χώμα οι κότες       όρνιθα               παίζω άτακτα 

13. πλουσουρανιά                       <     πλούσιος    +    ουρανός    +    -ια 

      ουρανός γεμάτος αστέρια                       εδώ: γεμάτος           ουρανός         

14. σκοινοπλοκάδικο                  <     σκοινί    +     πλοκ(ος)
43

    + -αδικο 

εργαστήριο που πλέκουν σχοινιά                    σχοινί                πλέκω 

15. τσακοπετεινισμός                 <     τσακώνομαι    +    πετεινός    +    -ιζω    +    -μος 

       η συμπλοκή ατόμων                                τσακώνομαι                 πετεινός 

 

 

 

                                                      
43

 Δεσμευμένο θέμα 
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Εξωκεντρικά σύνθετα επιθέτων 

 

1. καπραντόντης                              <     κάπρος    +    αντόντι    +    -ης 

       αυτός που έχει μεγάλα δόντια                           κάπρος                 δόντι 

2. καρπουζοκέφαλος                       <     καρπούζα    +    κεφάλι    +    -Ø      

       αυτός που έχει μεγάλο κεφάλι                         καρπούζι                 κεφάλι 

3. κατρουλαμάτης                           <     κατρουλώ    +    αμάτι    +    -ης 

       αυτός που κλαίει συνέχεια                              κατουρώ                   μάτι 

4. κατσουλαμάτης                          <     κατσούλι    +    αμάτι    +    -ης 

      αυτός που έχει μάτια σαν της γάτας                  γατάκι                  μάτι 

5. κερομύτης                                   <     κερί     +     μύτι     +     -ης 

λέγεται για πουλί που έχει  

κίτρινη μύτη (σαν κερί)  

6. κλινάφτης                                   <     κλίνω    +    αφτί    +    -ης 

 αυτός που έχει αυτιά που έχουν κλίση             τείνω/κλίνω         αυτί 

προς τα κάτω 

7. λαγοχείλης                                <     λαγός    +    χείλος    +    -ης 

     αυτός που έχει χείλη σαν του λαγού              λαγός              χείλος 

8. λειπονούσης                            <     λείπω    +    νούς    +    -ης 

       αυτός που δεν έχει μυαλό   λείπω              μυαλό 

9. λιχνομέσης                             <     λιγνός    +    μέση    +    -ης 

      αυτός που έχει λεπτή μέση                         λεπτός              μέση 

10. μπαντερολαίμης                    <     μπαντερός
44

    +    λαιμός    +    -ης 

      αυτός που έχει στραβό λαιμό                αυτός που γέρνει            λαιμός 

11. μπεγιραντόντης                    <     μπεγίρι
45

    +    αντόντι    +    -ης 

       αυτός που έχει μεγάλα δόντια                άλογο                 δόντι 

                                                      
44

 Η μπάντα (πλευρά) από το ιταλικό banda. 
45

 Από το τουρκικό beygir. 
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12. παιζομάτης                         <     παίζω    +    μάτι    +    -ης 

     αυτός που ανοιγοκλείνει τα μάτια του   παίζω               μάτι 

13. φυσαέρης                           <     φυσώ    +    αέρας    +    -ης 

       ο χαζός                                                 φυσώ              αέρας 

14. χαλασοφούρνης                 <     χαλάω    +    φούρνος    +    -ης 

      αυτός που αλλάζει εύκολα γνώμη        χαλάω              φούρνος 

15. χτυπαρθούνης                   <     χτυπώ    +    αρθούνι    +    -ης 

οξύθυμος                                            χτυπώ               ρουθούνι 

 

Εξωκεντρικά ρηματικά σύνθετα 

 

1. αλλαξομουσουδιάζω              <     αλλάζω    +    μουσούδα    +    -ιαζω 

 κοιτώ αλλού                                             αλλάζω                 μουσούδι 

2. απαλοποδιάζω                        <     απαλός    +    πόδι    +    -ιαζω 

       απαλύνω τα πόδια των βοδιών                 απαλός                πόδι 

3. γυροτραφίζω                          <     γύρος    +    τράφος    +    -ιζω 

χρησιμοποιώ πέτρες για να περιφράξω            άκρη     πέτρινα χωρίσματα χωραφιών 

 περιμετρικά το σπίτι 

4. καθαρογαλίζω                       <     καθαρός    +    γάλα    +    -ιζω 

αιθριάζω                                                  καθαρός                γάλα 

5. καλοσκαμνίζω                      <     καλός    +    σκαμνί    +    -ιζω 

       σερβίρω φαγητό                                      καλός               σκαμνί 

6. κοντομουρίζω                      <     κοντός    +    μούρη    +    -ίζω 

προσβάλλω                                             κοντός             πρόσωπο 

7. λιχνομεσιάζω                      <     λιγνός    +    μέση    +    -ιαζω 

       αποκτώ λεπτή μέση                               λεπτός              μέση 
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8. μαγεροτσικαλιάζω              <     μαγερεύω    +    τσικάλι    +    -ιαζω 

μαγειρεύω                                             μαγειρεύω            πήλινη χύτρα 

9. μαυροκορακίζω                  <     μαύρος    +    κοράκι    +    -ιζω 

      φοράω μαύρα ρούχα                              μαύρος               κοράκι 

10. νεροβροχιάζω                     <     νερό     +     βροχή     +     -ιαζω 

      βρέχω κάτι                                             νερό                 βροχή 

11. ξεροστερνιάζω                   <     ξερός    +    στέρνα    +    -ιαζω 

       το να είμαι φτωχός                               ξερός               στέρνα 

12. σαπιλοριζιάζω                    <     σαπίλα    +    ρίζα    +    -ιαζω 

       το να σαπίζουν οι ρίζες των φυτών     σαπίλα                ρίζα 

13. τυροψωμίζω                      <     τυρί    +    ψωμί    +    -ιαζω 

      τρώω τυρί και ψωμί                             τυρί              ψωμί 

14.  χαραμογλανίζω                <     χαράμις    +    γλάνι    +    -ιζω 

       κοπιάζω μάταια    ανώφελα              παιδί 

15. χορτοψωμίζω                  <     χορταίνω    +    ψωμί    +    -ιζω 

       χορταίνω                                          χορταίνω                ψωμί 

 

Εξωκεντρικά σύνθετα επιρρημάτων 

 

1. βωλοσερτά                            <     βώλος    +    σέρνω    +    -τ(ος)    +    -α 

σέρνοντας                                           πηλός               σέρνω 

2. λαμπρόσκολα                        <     λαμπρή    +    σκόλη    +    -α 

       κατά τη διάρκεια του Πάσχα                     Πάσχα              γιορτή 

3. μονομπάντας                            <     μονός    +    μπάντα    +    -ας 

       από τη μία πλευρά                                       μονός              πλευρά 

4. μπουμπουροκώλι                     <   (α)μπούμπουρα    +    κώλος    +    -ι 

σκυφτά                                                            μπρούμυτα                  οπίσθια 
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5. ψηλόρανα                             <     ψηλός    +    ουρανός    +    -α 

 ψηλά στον ουρανό                             ψηλός              ουρανός 

 

Σύνθετα με σχέση εξάρτησης 

 

1. αλαφροχειμωνιά             Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

        ελαφρύς χειμώνας 

2. αρογένης                        Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

      αυτός που έχει αραιά γένια 

3. μαυραθέρας                   Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

       σιτάρι με μαύρο άγανο 

4. μαυροζούμι                    Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

       ο καφές 

5. ξινόρογδο                       Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

      ξινό ρόδι 

6. γιαλονέρι                        Σχέση υπόταξης 

       το νερό του γιαλού 

7. κλαδοκόβγω                   Σχέση υπόταξης 

       κόβω κλαδιά 

8. λαγουδοπροβέ                Σχέση υπόταξης 

       το δέρμα του λαγού 

9. λαηνοθέστρα                  Σχέση υπόταξης 

       η βάση του πήλινου δοχείου 

10. χοχλιδόκουπα                 Σχέση υπόταξης 

       το κέλυφος του σαλιγκαριού 
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Παρατακτικά σύνθετα 

 

1. καπαρόξαθος                   Παράταξη 

      κόκκινος και ξανθός 

2. βουλοπλέω                      Παράταξη 

       βουλιάζω και επιπλέω 

3. κολυμποδέρνω                Παράταξη 

       βρίσκομαι σε μπελά 

4. λαχτοπατώ                       Παράταξη 

       λαχτίζω (κλωτσώ) και πατώ 

5. λιαζοβρέχει                      Παράταξη 

       λιάζει και βρέχει παράλληλα 

6. πηδοκαβαλικεύγω           Παράταξη 

       πηδώ και καβαλάω 

7. τσιροκατουρώ                 Παράταξη 

κατουρώ 

8. τσουρογκρεμίζομαι         Παράταξη 

       γλιστρώ και πέφτω 

9. φοινοκόκκινος                 Παράταξη 

αυτός που έχει το χρώμα του αίματος  

και κόκκινο 

10. φουντοβράζω                  Παράταξη 

φουντώνω τη φωτιά και βράζω κάτι 
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Σύνθετα με σημασιολογική διαφάνεια 

 

1. αμμουδόπετρα 

      πέτρα από άμμο 

2. αμπελορόδικο 

       ραδίκι που φυτρώνει μέσα στα αμπέλια 

3. εγγαλομαδάρα 

       βοσκοτόπι για ζώα που παράγουν γάλα 

4. ελιδόπαυλος 

       ψωμί με ελιές 

5. θηλυκονούσης 

       αυτός που σκέφτεται σαν γυναίκα 

6. καλοστραθιά 

       καλό ταξίδι 

7. λιόφυλλα 

       τα φύλλα της ελιάς 

8. ξαναθέτω 

ξανακοιμάμαι 

9. παιδόγγονα 

       παιδιά και εγγόνια 

10. πηγαδόχορτο 

      είδος χόρτου που φυτρώνει κοντά σε πηγάδι 

 

Σύνθετα με σημασιολογική ημιδιαφάνεια/αδιαφάνεια 

 

1. κορακορίχτης 

       αυτός που ματιάζει 
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2. κρασοκούνουπας 

       αυτός που πίνει πολύ κρασί 

3. λαγουδοβυζάστακας 

      άτομο που ζει και εξαρτάται από άλλους 

4. ξαθοκουτσουλιά 

       μικρό ξανθό κορίτσι 

5. ξεροσκάτης 

μίζερος 

6. Σαββατόσπαρμα 

       άτομο με κακή συμπεριφορά 

7. σκορπαλευράς 

σπάταλος 

8. σπαθοκόβγω 

       μιλώ πολύ (για γυναίκες) 

9. χαμηλοφτερουγιάζω 

      χάνω την αυτοπεποίθησή μου 

10. χοντραλωνεύγω 

       λέω αγενή αστεία 

 

Σύνθετα με δάνειο συστατικό 

 

1. αλληγκιόζης                   <     άλλος    +       göz (τουρκική)  

αλλήθωρος                                      άλλος                 μάτι 

2. γεμοταΐζω                      <     γέμι (yem, τουρκική)    +    ταΐζω  

       ταΐζω τα ζώα                                         ζωοτροφή                               ταΐζω 

3. κακόσορτος                   <     κακός    +    σόρτα/σόρτε (sorte, ενετική) 

κακότυχος                                      κακός                     τύχη 
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4. κηπόκουμος                  <     κήπος    +    κούμος (kümes, τουρκική) 

       κοτέτσι δίπλα στον κήπο               κήπος              στεγασμένος χώρος για κατοικίδια 

5. κοκκινομπέτης             <     κόκκινος    +    μπέτης (petto, ιταλική) 

       πετεινός με κόκκινο στήθος          κόκκινος                        στήθος 

6. κορφοβεντέμα             <     κορφή    +     βεντέμα (vendemma, ενετική) 

όταν τα ελαιόδεντρα έχουν                κορυφή                          συγκομιδή 

περισσότερες ελιές στα κλαδιά  

που βρίσκονται στην κορυφή τους 

7. μαυροτζεμπερίζομαι   <     μαύρος    +    τζεμπέρι (çember, τουρκική)    +   -ιζομαι 

       φοράω μαύρω τσεμπέρι              μαύρος                       μαντήλι κεφαλιού 

8. μπασικλέφτης             <     μπάσης (baş, τουρκική)   +    κλέφτης 

       αρχηγός κλεφτών                                 ηγέτης                                      κλέφτης 

9. ποντόχορτο                <     πόντα (punta, ιταλική)    +    χόρτο 

 χόρτο που θεραπεύει                               κρυολόγημα                            χόρτο 

 το κρυολόγημα 

10. σκαρσοζυγίζω           <     σκαρσικά (scarso, ιταλική)    +    ζυγίζω 

ζυγίζω κάτι λιγότερο                                     λειψά                                          ζυγίζω 

από το κανονικό 
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Παράρτημα συνθέτων Ποντιακής 

 

Ενδοκεντρικά σύνθετα ουσιαστικών 

 

1. αχαντόκλαδον                    <     αχάντιν    +    κλαδίν     

       κλώνος αγκαθωτού φυτού                    αγκάθι                 κλαδί 

2. βουτουροβάρελον              <     βούτουρον    +    βαρέλιν 

        βαρέλι βουτύρου                                    βούτυρο                βαρέλι 

3. γαϊδουρόμηλον                  <     γαϊδούριν    +    μήλον 

       πολύ μεγάλο μήλο                               γαϊδούρι                  μήλο 

4. γυρευοσάκκουλον             <     γυρευός    +    σακκούλιν 

       το σακί του ζητιάνου                          ζητιάνος                    σακί 

5. δαδόξυλον                        <     δαδίν    +    ξύλον 

 ξύλο που χρησιμοποιείται                        δαδί                ξύλο 

για προσάναμμα 

6. ελαφόνερον                      <     ελάφιν    +    νερόν 

       νερό για τα ελάφια                              ελάφι                νερό  

7. εμπροπλάκιν                    <     εμπρός    +    πλακίν 

πλάκα που τοποθετείται                          μπροστά              πλάκα 

 μπροστά στο φούρνο 

8. κοσσαροκλέφτες            <     κοσσάρα    +    κλέφτες 

ορνιθοκλέφτες                                    κότα                  κλέφτες 

9. λεμονάπιν                      <     λεμόνιν    +    άπιον 

      απίδι που έχει γεύση λεμόνι             λεμόνι               απίδι 

10. μελοκούτιν                   <     μέλιν    +    κουτίν 

       δοχείο με μέλι                               μέλι                 κουτί 
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11. ξενόνυφος                               <    ξένος    +    νύφη 

       ξένη νύφη                                                  ξένος               νύφη 

12. σκορδοκόπανον                      <     σκόρδον    +    κοπάνιν 

κόπανος με τον οποίο τρίβεται                          σκόρδο                κόπανος 

το σκόρδο στο γουδί 

13. χαμελόκλαδον                        <     χαμελός    +    κλαδίν 

      κλαδί που βρίσκεται χαμηλά                       χαμηλός             κλαδί 

14. χεσμοτόπιν                             <     χέσμαν    +    τόπος 

       μέρος κατάλληλο για αφόδευση              αφόδευση           μέρος 

15. χιονοφώς                                <     χιόνι    +    φώς 

       η αντανάκλαση του χιονιού                      χιόνι              φώς 

 

 

Ενδοκεντρικά σύνθετα επιθέτων 

 

1. αδελφομοιρασμένον                        <     αδελφός    +    μοιρασμένον 

      αυτό που έχει μοιραστεί στα αδέλφια                    αδελφός                μοιρασμένο 

2. ακριβαγόραστος                              <     ακριβά    +    αγοραστός 

       ακριβά αγορασμένο                                             ακριβά                 αγοραστός 

3. ανεμοταραγμένος                            <     άνεμος    +    ταραγμένος 

       ταραγμένος από τον άνεμο                                   άνεμος               ταραγμένος 

4. γεροντοπάλαλος                              <     γεροντάς    +    πάλαλος 

       παλαβός γέρος                                                        γέρος                   ανόητος 

5. γυροστρόγγυλος                              <     γύρος    +    στρογγυλός 

       ο εντελώς στρογγυλός                                       περίμετρος          στρογγυλός 

6. ελαδοβαφτισμένος                           <     ελάδιν    +    βαφτισμένος 

       βαφτισμένος ως Χριστιανός                                   λάδι                  βαφτισμένος 
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7. ηλιόψητος                                        <     ήλιος    +    ψητός 

      ψημένος στον ήλιο                                                 ήλιος             ψημένος 

8. πανταχαρεμένος                              <     πάντα    +    χαρεμένος 

       ο πάντα χαρούμενος                                             πάντα              χαρούμενος 

9. παντοθάμαστος                              <     πάς    +    θαμαστός 

       αυτός που θαυμάζεται από όλους                     καθένας        θαυμαστός 

10. πεντάπλεχτος                                 <     πέντε    +    πλεχτός 

       ο πυκνά πλεγμένος                                             πέντε             πλεγμένος 

11. ποντικοφαεμένον                          <     ποντικός    +    φαεμένον 

       φαγωμένο από τα ποντίκια                                ποντικός               φαγωμένο 

12. σαχτοκυλισμένος                          <     στάχτη    +    κυλισμένος 

       αυτός που κυλιέται στη στάχτη                         στάχτη               κυλισμένος 

13. σεραντάβραστος                           <     σεράντα    +    βραστός 

       πολύ ώρα βρασμένος                                        σαράντα              βρασμένος 

14. χιλιοπλούμιστος                           <     χίλια    +    πλουμιστός 

πολύχρωμος                                                      χίλια              πολύχρωμος 

15. χοντρόσκιστος                             <     χοντρά    +    σκιστός 

σκισμένος σε χοντρά κομμάτια                       χοντρά               σκιστός 

 

Ενδοκεντρικά ρηματικά σύνθετα 

 

1. απανωσωριάζω                           <     απάνω    +    σωριάζω 

μαζεύω φρούτα ρίχνοντας τα                                 πάνω           σχηματίζω σωρούς 

στο έδαφος 

2. γλυκοκοιμούμαι                         <     γλυκά    +    κοιμούμαι 

       κοιμάμαι γλυκά                                              γλυκά                κοιμάμαι 
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3. διπλοκλαδεύω                            <     διπλά    +    κλαδεύω 

       κλαδεύω δύο φορές                                        διπλά               κλαδεύω 

4. εμορφοπερπερίσκουμαι             <     έμορφα    +    περπερίσκουμαι 

       ξυρίζομαι όμορφα                                          όμορφα                   ξυρίζομαι 

5. εμπραπλώνω                              <      έμπρα    +    απλώνω 

       απλώνω κάτι προς τα εμπρός                        μπροστά             απλώνω 

6. εμπροπάω                                   <     εμπρός    +    πάω 

προσπερνώ                                                     μπροστά            πάω 

7. ζαροκείμαι                                 <     ζαρά    +    κείμαι 

       κοιμάμαι στραβά                                          στραβά          κοιμάμαι 

8. κεφαλοπλύνω                            <     κεφάλιν    +    πλύνω 

       πλύνω το κεφάλι                                             κεφάλι                πλύνω 

9. κρυφοτζιτίζω                            <     κρυφά    +    τζιτίζω 

κρυφοκοιτάω                                                κρυφά                κοιτώ 

10. νυχοκόπτω                                <     νύχιν    +    κόπτω 

       κόβω τα νύχια                                               νύχι                κόβω 

11. παιδοκρατώ                              <     παιδίν    +    κρατώ 

       κρατώ ένα παιδί                                           παιδί                κρατώ 

12. χαρτοδεβάζω                            <     χαρτίν    +    δεβάζω 

όταν οι ιερείς διαβάζουν ένα βιβλίο                   βιβλίο              διαβάζω 

 για να διώξουν το κακό 

13. χεροπλύνω                               <     χέριν    +    πλύνω 

       πλύνω τα χέρια                                            χέρι                πλύνω 

14. χεροχαλάνω                             <     χέριν    +    χαλάνω 

       χώνω κάπου το χέρι μου                              χέρι                χαλάω 

15. χοντρολαλώ                             <     χοντρά    +    λαλώ 

       φωνάζω δυνατά                                           χοντρά             φωνάζω 
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Ενδοκεντρικά σύνθετα επιρρημάτων 

 

1. απαδαμερόθεν                                  <     απαδά    +     μερόθεν 

       από αυτό το μέρος                                                από εδώ            από μέρος 

2. απαδαπεσκιάνου                              <     απαδαπέσω    +    κιάνου 

       από εδώ μέσα και προς τα πάνω                           από εδώ μέσα         προς τα  πάνω 

3. απαδαφκακαικά                               <     απαδαφκά    +    καικά 

       από εδώ παρακάτω ακριβώς                               από εδώ κάτω          ακριβώς 

4. απαναφκά                                        <     απάν    +    αφκά 

       από πάνω και προς τα κάτω                                πάνω              κάτω 

5. απατουέξω                                      <     απατού    +     έξω 

από εδώ προς τα έξω                                           από δω                έξω 

6. απατουπλαγκέσου                          <     απατουπλάν    +    κέσου 

       από εδώ παραπέρα και οριζοντίως                  από εδώ παραπέρα        οριζοντίως 

7. απεκειάνου                                     <     απεκεί    +    άνου 

      από εκεί πάνω                                                    από εκεί            πάνω 

8. απεκειαπαγκαικά                            <     απεκειαπάνου    +    καικά 

       από εκεί πάνω προς τα κάτω                                απο εκεί πάνω                κάτω 

9. εκειαπαγκέσου                                <     εκειαπάνου    +    κέσου 

       από εκεί πάνω οριζοντίως                                    από εκεί πάνω         οριζοντίως 

10. εκειαφκά                                         <     εκεί    +    αφκά 

       εκεί από κάτω                                                     εκεί             από κάτω 

11. εκειμερόθεν                                    <     εκεί    +    μερόθεν 

       από εκείνο το μέρος                                            εκεί             από μέρος 

12. εκειπέραν                                        <     εκεί    +    πέρα 

       από εκεί πέρα, αντίκρυ                                        εκεί              πέρα    
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13. εκειπλαγκαικά                                 <     εκειπλάν    +    καικά 

      εκεί παραπέρα  ακριβώς                                       εκεί πέρα             ακριβώς 

14. εκειπουκά                                       <     εκεί    +    απουκά (αποκάτω) 

      εκεί από κάτω                                                      εκεί                  από κάτω 

15. εμπροπίσω                                      <     εμπρός    +    πίσω 

      μπροστά και πίσω                                               μπροστά              πίσω 

 

Εξωκεντρικά σύνθετα ουσιαστικών 

 

1. ασκεμοπροσωπία                            <     άσκεμος    +    πρόσωπο    +    -ια 

      η ιδιότητα του άσχημου προσώπου                      άσχημος               πρόσωπο 

2. βαθυχωμία                                      <     βαθύς    +    χώμα    +    -ια 

       η ιδιότητα του εδάφους να έχει βαθύ χώμα        βαθύς              χώμα 

3. γονατοκλισία                                  <     γόνατο    +    κλίσις    +    -ια 

γονάτισμα                                                            γόνατο               κλίση 

4. εμπροκυματία                                 <     εμπρός    +    κύμα    +    -ια 

η ιδιότητα των κυμάτων να σκάνε  

μπροστά από το πλοίο 

5. εξωπισία                                        <    έξω     +    πίσω    +    -ια 

       το να πηγαίνεις πίσω                                        έξω               πίσω 

6. ζαροποδία                                     <     ζαρός    +    πόδιν    +    -ια 

      η ιδιότητα να έχει κάποιος στραβά πόδια        στραβός            πόδι 

7. κεφαλοκοψία                                <     κεφάλιν    +    κόπτω    +    -ια 

       μεγάλος θόρυβος                                                κεφάλι                κόβω 

8. μακροχωραφέα                            <     μακρύς    +    χωράφιν    +    -εα 

       μακρύ χωράφι                                                  μακρύς               χωράφι 
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9. μαυροπροσωπία                           <     μαύρος    +    πρόσωπον    +    -ια 

ντροπή                                                              μαύρος                 πρόσωπο 

10. παχυχωμία                                   <     παχύς    +    χώμα    +    -ια 

      η ιδιότητα του εδάφους να έχει παχύ χώμα      παχύς             χώμα 

11. πολυχειλία                                   <     πολύς    +    χείλος    +    -ια 

       όταν στο τραπέζι τρώνε πολλά στόματα         πολύς               χείλος 

12. πονοστομία                                 <     πόνος    +    στόμα    +    -ια 

στοματόπονος                                                πόνος               στόμα 

13. πρασινολιβαδία                          <    πράσινος    +    λιβάδιν    +    -ια 

      πράσινο λιβάδι                                               πράσινος                λιβάδι 

14. σπαθοκονταρέα                         <     σπαθίν    +    κοντάριν    +    -εα 

       χτύπημα από σπαθί και κοντάρι                     σπαθί                κοντάρι 

15. πυρομαχέα                                <     πυρ    +    μαχ(ος)
46

    +    -εα 

       η μυρωδιά του καμένου ρούχου                 φωτιά              μάχη 

 

Εξωκεντρικά σύνθετα επιθέτων 

 

1. ανεμοπόδης                              <     άνεμος    +    πόδιν    +    -ης 

γρήγορος                                                      άνεμος               πόδι 

2. βαρυπόδης                              <     βαρύς    +    πόδιν    +    -ης 

αργός                                                         βαρύς               πόδι 

3. γογγυλομμάτης                      <     γόγγυλας    +    ομμάτιν    +    -ης 

       άτομο με πολύ μεγάλα μάτια                μεγάλο λάχανο            μάτι 

4. εγβαλλοδόντης                      <     εγβάλλω    +    δόντιν    +    -ης 

      αυτός που δεν έχει δόντια                          εξάγω                   δόντι 

 

                                                      
46

 Δεσμευμένο θέμα 
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5. εμπροκοίλης                         <     εμπρός    +    κοιλία    +    -ης 

      αυτός που έχει παρατεταμένη κοιλιά      μπροστά             κοιλιά 

6. ζαρογούλης                          <     ζαρός    +    γούλα    +    -ης 

       αυτός που έχει στραβό λαιμό               στραβός            λαιμός 

7. κακαρινομύτης                     <     κακαρίνα    +    μυτίν    +    -ης 

       αυτός που έχει κυρτή μύτη              είδος κυρτού πλοίου     μύτη 

8. ξεροχέρης                            <     ξερός    +    χέριν    +    -ης 

       αυτός που έχει ξερά χέρια                     ξερός               χέρι 

9. πλουμιστομμάτης                <     πλουμιστός    +    ομμάτιν    +    -ης 

       άτομο με πολύχρωμα μάτια                   πολύχρωμος                 μάτι 

10. πρεσμενοκοίλης                  <     πρεσμένος    +    κοιλία    +    -ης 

       αυτός που έχει πρησμένη κοιλιά           πρησμένος                κοιλιά 

11. τρυπομμάτης                      <     τρυπίν    +    ομμάτιν    +    -ης 

      αυτός που έχει μικρά μάτια                  τρύπα                  μάτι 

12. τυλομύτης                         <     τύλος    +    μυτίν    +    -ης 

       αυτός που έχει διάστροφη μύτη        εξόγκωμα         μύτη 

13. φουρνομύτης                    <     φουρνίν    +    μυτίν    +   -ης 

       αυτός που έχει μεγάλη μύτη              φούρνος               μύτη 

14. χοντροκάρδης                  <     χοντρός    +    καρδία    +    -ης 

υπερήφανος                                       χοντρός               καρδιά 

15. ψιλομμάτης                     <     ψιλός    +    ομμάτιν    +    -ης 

       αυτός που έχει μικρά μάτια              ψιλός                μάτι 
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Εξωκεντρικά ρηματικά σύνθετα 

 

1. αγιθοδωρίζω                              <     άγιος    +    Θόδωρος    +    -ιζω 

νηστεύω                                                        Άγιος               Θεόδωρος      

2. απλοχερίζω                                <     απλώνω    +    χέριν    +    -ιζω 

      βοηθώ τους φτωχούς                                      απλώνω               χέρι 

3. ασπροκατζιάζω                         <     άσπρος    +     κατζίν    +    -ιαζω 

αυτός που δεν μπορεί να κατηγορηθεί                άσπρος   (μεταφορικά) το πρόσωπο 

για τίποτα 

4. ασπρομαλλίζω                           <     άσπρος    +    μαλλίν    +    -ιζω 

       αποκτώ άσπρα μαλλιά                                    άσπρος               μαλλί 

5. ασπρομυτιάζω                           <     άσπρος    +    μυτίν    +    -ιαζω 

       αποκτώ άσπρη μύτη                                         άσπρος               μύτη 

6. ασπροπροσωπιάζω                    <     άσπρος    +    πρόσωπον    +    -ιαζω  

       βγαίνω ασπροπρόσωπος                                  άσπρος               πρόσωπο 

7. ασπροπροσωπίζω                      <     άσπρος    +    πρόσωπον    +    -ιζω 

       βγαίνω ασπροπρόσωπος                               άσπρος               πρόσωπο 

8. βαρυγλωσσίζω                           <     βαρύς    +    γλώσσα    +    -ιζω 

       είμαι βραδύγλωσσος                                      βαρύς              γλώσσα 

9. εξωκοιλιάζω                               <     έξω    +    κοιλία    +    -ιαζω 

       βγάζω τα εντόσθια ενός ζώου                        έξω              κοιλιά                

10. ζαροστομιάζω                            <     ζαρός    +    στόμα    +    -ιαζω   

       αποκτώ στραβό στόμα                                  στραβός           στόμα 

11. καρδολαβίζω                             <     καρδία    +    λαβίν    +    -ιζω 

       στεναχωρώ κάποιον                                       καρδιά               λαβή 

12. μακρογουλιάζω                        <     μακρύς    +    γούλα    +    -ιαζω 

      τεντώνω το λαιμό                                  μακρύς              λαιμός 
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13. μεγαλοφωνίζω                          <     μεγάλος    +    φωνή    +    -ιζω 

       φωνάζω δυνατά                                            μεγάλος                φωνή 

14. ασπρομαλλώ                             <     άσπρος    +    μαλλίν    +    -Ø     

       αποχτώ άσπρα μαλλιά                                  άσπρος                μαλλί 

15. πλεθοστομώ                              <     πλέθος    +    στόμα    +    -Ø 

       μιλώ πολύ                                                      πλήθος             στόμα 

 

Σύνθετα με σχέση εξάρτησης 

 

1. αγροβόρι                              Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

      άγριος βόρειος άνεμος 

2. ελαφροποδαράτος                Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

γρήγορος 

3. ζεστοπύριν                           Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

       στάχτη με αναμμένα κάρβουνα 

4. ξανθομέλιν                          Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

       μέλι με ξανθό χρώμα 

5. στυπόμηλον                        Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

       ξινό μήλο                       

6. αιματοξερνώ                       Σχέση υπόταξης 

       ξερνώ αίμα                  

7. ζυμαρόξυλο                        Σχέση υπόταξης 

       το ξύλο που ανοίγει το ζυμάρι 

8. ορνιθοφώλι                         Σχέση υπόταξης 

      η φωλιά των ορνίθων             

9. τιτινοτόπιν                        Σχέση υπόταξης 

       μέρος για καλλιέργεια καπνού 
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10.  χεροδουλεύω                    Σχέση υπόταξης 

        δουλεύω με τα χέρια 

 

Σύνθετα με σχέση παράταξης 

 

1. ανεμοβρεχή                      Παράταξη 

      άνεμος και βροχή 

2. αρύπλατος                        Παράταξη 

       αδύνατος και πλατύς 

3. αστροφεγγάριν                 Παράταξη 

       τα άστρα και το φεγγάρι  

4. γαλόψωμο                        Παράταξη 

       έδεσμα από γάλα και ψωμί 

5. γελοκλαινίζω                   Παράταξη 

       γελώ και κλαίω 

6. γυροκλώθω                     Παράταξη 

       γυρίζω και περιστρέφω 

7. γυροκόφτω                      Παράταξη 

       γυρίζω και κόβω 

8. λιβανοκέρια                    Παράταξη 

       λιβάνια και κεριά    

9. μαυροσκοτεινιασμένος   Παράταξη 

        μαύρος και σκοτεινός 

10. παραθυρόπορτας             Παράταξη 

       παράθυρα και πόρτες 
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Σύνθετα με σημασιολογική διαφάνεια 

 

1. αγιασμόνερον          

       το νερό του αγιασμού 

2. αυλακόνερον 

       αυλάκι με νερό 

3. βρακοζώνιν 

       η ζώνη της βράκας 

4. γαϊδουροφόρτιν 

       το φορτίο του γαϊδάρου 

5. διπλοτηγανέα 

       διπλή χρήση του τηγανιού 

6. κεραμιδοστέγαστος 

       στεγασμένος με κεραμίδια 

7. κεροψάλιδον 

       ψαλίδι για το κόψιμο των κεριών 

8. κρεατοσίρβιν 

κρεατόσουπα 

9. οσπιτοφύλακας 

       ο φύλακας του σπιτιού 

10. σοκακόσκυλλον 

       σκύλος που περιπλανιέται στα σοκάκια 

 

Σύνθετα με σημασιολογική ημιδιαφάνεια/αδιαφάνεια 

 

1. βαρυσκέλης 

      αυτός που έχει βαθύ ύπνο   
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2. κεφαλοκοψία 

       μεγάλος θόρυβος 

3. κοκκινοχλαμύδα 

υποχόνδριος 

4. ποντικοφράχτης 

       είδος πουλιού σαν τον τρυποκάρυδο 

5. στεγνοπαναγίτζα 

       ύπουλος άνθρωπος 

6. χαλαρόκωλος 

      άτομο που πάσχει συχνά από διάρροια 

7. ψειροχώνι 

τάφος 

8. καλαθοκέφαλος 

       άτομο με περίεργο κούρεμα 

9. καυκογυρίζω 

      πληρώνω το ποτό κάποιου 

10. κουκολάλετος 

       έρημος  

 

Σύνθετα με δάνειο συστατικό 

 

1. αλευράμπαρον                    <     αλεύριν    +    αμπάριν (ambar, τουρκική) 

       αποθηκευτικός χώρος για το αλεύρι     αλεύρι                 αμπάρι 

2. αρκοτούζακον                    <     άρκος    +    τουζάχιν (tuzak, τουρκική) 

       παγίδα για ασβούς                                ασβός                παγίδα 
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3. γαλατοσίρβιν                    <     γάλα    +    σιρβά (çorba, τουρκική) 

       σούπα παρασκευασμένη από γάλα     γάλα             σούπα 

4. γελεφόνερο                      <     γελέφιν (yalak, τουρκική)    +    νερό 

       νερό πέτρινης γούρνας                                  γούρνα                                       νερό 

5. καβουνάπιν                     <     καβούνιν (kavun, τουρκική)    +    άπιον 

       απίδι με γεύση πεπονιού                               πεπόνι                                            απίδι 

6. μελοπάκμαζον                <     μέλιν    +    πακμάζιν (pekmez, τουρκική) 

       ποτό από μέλι                                    μέλι               πετιμέζι 

7. τσαλουμοδέσιμον          <     τσαλούμιν (çalım, τουρκική)    +    δέσιμον 

       αισθητικό κάλυμμα κεφαλιού           επιδεικτικός τρόπος ντυσίματος                δέσιμο 

8. χιονοπάτουλον              <     χιόνιν    +    πατούλιν (patul, τουρκική) 

       νιφάδα χιονιού                                χιόνι                        νιφάδα χιονιού 

9. χουρδάλειμμαν             <     χουρδά (hurda, τουρκική)    +    άλειμμαν 

       κατακάθι λίπους                                          ο χουρμάς                                   λίπος 

10. χρυσοπέσκιρον             <     χρυσός    +    πεσκίριν (peskir, τουρκική) 

       χρυσοκεντημένη πετσέτα               χρυσός                          πετσέτα  

 

Παράρτημα συνθέτων Επτανησιακής 

 

Ενδοκεντρικά σύνθετα ουσιαστικών 

 

1. αχερόσπιτο                               <     άχερο    +    σπίτι  

       σπίτι από άχυρα                                           άχυρο              σπίτι 

2. γαλαζολούλουδο                      <     γαλάζιος    +    λουλούδι 

       λουλούδι με γαλάζιο χρώμα                        γαλάζιος                λουλούδι 

3. διπλογγόνι                               <     διπλός    +    εγγόνι 

δισέγγονο                                                   διπλός               εγγόνι 
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4. θεογυναίκα                              <     θεός    +    γυναίκα 

       πολύ ψηλή                                                  θεός               γυναίκα 

5. θερμοζάχαρη                           <     θερμός    +    ζάχαρη 

σιρόπι από ζεστό νερό και ζάχαρη             θερμός               ζάχαρη 

6. κακοπούλι                                <     κακός    +    πουλί 

κουκουβάγια                                               κακός               πουλί 

7. καντηλόλαδο                            <    καντήλι    +    λάδι 

       το λάδι του καντηλιού                                 καντήλι              λάδι 

8. καπαρόμηλα                             <     κάπαρη    +    μήλα 

       οι καρποί της κάπαρης                                 κάπαρη               μήλα 

9. κρασόσπιτο                              <     κρασί    +    σπίτι 

       το σπίτι που διατηρεί τα κρασιά                  κρασί             σπίτι 

10. νεροκρέμμυδο                          <     νερό    +    κρεμμύδι 

       είδος κρεμμυδιού                                         νερό               κρεμμύδι 

11. σπιτότοπος                               <     σπίτι    +    τόπος 

     η εξωτερική έκταση που ανήκει στο σπίτι     σπίτι             τόπος 

12. στριγγλοπούλι                         <     στρίγγλα    +    πουλί 

κουκουβάγια                                              στρίγγλα                πουλί 

13. ταβλομάχαιρο                        <     τάβλα    +    μαχαίρι 

       το μαχαίρι της τάβλας                               τάβλα               μαχαίρι 

14. χεροβότανα                            <     χέρι    +    βότανα 

      λάχανα που τρώγονται βραστά                  χέρι              βότανα 

15. ψωμοπιπεριά                         <     ψωμί    +    πιπεριά 

       ψωμί με πιπεριά                                       ψωμί               πιπεριά 
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Ενδοκεντρικά σύνθετα επιθέτων 

 

1. αγγελοκαμωμένος                           <    άγγελος    +    καμωμένος 

       πολύ όμορφος                                                      άγγελος               φτιαγμένος 

2. αγγελοκρουσμένη                           <     άγγελος    +    κρουσμένη 

       φοβισμένη, τρελή                                                 άγγελος               χτυπημένη 

3. ανεμοκάπνιστος                              <     άνεμος    +    καπνιστός 

       αυτός που παρασύρεται από τον αέρα                 άνεμος               καπνιστός 

4. βαριοχτισμένος                               <     βαριά    +    χτισμένος 

       βαρυκόκκαλος                                                     βαριά                χτισμένος                   

5.  γατοφαωμένο                                 <     γάτα    +    φαωμένο 

        το φαγητό που προσπαθεί να φάει η γάτα          γάτα              φαγωμένο 

6. γεροντομπασμένος                         <     γέροντας    +    μπασμένος 

       αυτός που μπήκε στην τρίτη ηλικία                    γέροντας        εδώ:αυτός που έχει μπει 

7. γιαουρτοβαφτισμένος                    <     γιαούρτι    +    βαφτισμένος 

       άνθρωπος χωρίς τρόπους, βοσκός                     γιαούρτι                  βαφτισμένος 

8. θαλασσοβρεμένος                         <     θάλασσα    +    βρεμένος 

       αυτός που έχει βραχεί από την καταιγίδα           θάλασσα               βρεγμένος 

9. καθαρομελάχροινος                      <     καθαρά    +    μελαχροινός 

       ο καθαρά μελαχροινός                                      καθαρά                 μελαχροινός 

10. καλοκαργαρισμένος                     <     καλά    +    καργαρισμένος 

      καλά γεμισμένος (για όπλα κυρίως)                   καλά                   γεμισμένος 

11. κολποβαρεμένος                          <     κόλπος    +    βαρεμένος 

      αυτός που υπέστη εγκεφαλικό                         εγκεφαλικό          χτυπημένος 

12. κρυφοδαγκανιάρης                      <     κρυφός    +    δαγκανιάρης 

       πονηρός, ύπουλος                                            κρυφός             αυτός που δαγκώνει   
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13. λιμοκαμένος                                <     λιμός    +    καμένος 

       αυτός που πεινάει πολύ                                   λιμός             καμμένος 

14. μαυρομπολιασμένος                   <     μαύρος    +    μπολιασμένος 

       φτωχός, άτυχος                                                μαύρος             προσαρμοσμένος 

15. μισοψιχαλισμένος                      <     μισός    +    ψιχαλισμένος 

ο όχι εντελώς μεθυσμένος                             μισός          αυτός που έχει ψιχάλες 

 

Ενδοκεντρικά ρηματικά σύνθετα 

 

1. αγουροκόβω                           <     άγουρος    +    κόβω 

       κόβω άγουρα φρούτα                                 άγουρος              κόβω 

2. αλαφροκοιμάμαι                    <     αλαφρά    +    κοιμάμαι 

       κοιμάμαι ελαφριά                                     ελαφριά               κοιμάμαι 

3. αντεροκόβω                          <     άντερο    +    κόβω 

      στεναχωρώ κάποιον                                 άντερο               κόβω 

4. αφροκάηκε                            <     αφρός    +    κάηκε 

όταν το φαγητό καίγεται          αφρός             κάηκε 

στην επιφάνεια  ενώ  

από μέσα είναι άψητο 

5. καντουνογυρίζω                   <     καντούνι    +    γυρίζω 

      περιπλανιέμαι στη γειτονιά                       γειτονιά              τριγυρνώ 

6. κατωφεγγίζω                        <     κάτω    +    φεγγίζω 

      ορμάω στο φαγητό                                  κάτω       φεγγίζω 

7. κουφακούω                          <     κουφά    +    ακούω 

       δεν ακούω καλά                                      κουφά               ακούω 

8. μαγουλοσέρνουμαι              <     μάγουλο    +    σέρνουμαι 

       χτυπώ το μάγουλο μου                           μάγουλο                σέρνομαι 



Μεταπτυχιακή Διατριβή με τίτλο: «Δια-διαλεκτική σύγκριση στη σύνθεση των Νεοελληνικών 

διαλέκτων» 

Γεώργιος Α. Χαιρετάκης 

 

176 

 

 

9. παραξοφένεται                   <     παράξενος    +    φένεται 

       φαίνεται παράξενο                               παράξενος                 φένεται 

10. πολυογνοιάζει                    <     πολύ    +    γνοιάζει 

       με νοιάζει πολύ                                     πολύ              νοιάζει 

11. φιδοτρώομαι                       <     φίδι    +    τρώομαι 

υποψιάζομαι                                         φίδι              τρώγομαι 

12. χοντροβαράει                     <     χοντρά    +    βαράει 

       χαλάει ο καιρός                                  εδώ: πολύ            βαράει 

13. χωροπατώ                          <     χώρος    +    πατώ 

      αποκτώ ένα ακίνητο                            χώρος               πατώ 

14. ψαλιδοκουρεύω                <     ψαλίδι    +    κουρεύω 

κουτσομπολεύω                                 ψαλίδι                κουρεύω 

15. ψιμογελάω                        <     όψιμα    +    γελάω 

       γελάω λίγο                                           αργά                γελώ 

 

 

Εξωκεντρικά σύνθετα ουσιαστικών 

 

1. αγγειόπλυμμα                            <     αγγείο    +    πλύνω    +    -μα 

 το ρούχο με το οποίο πλύνουν                            κανάτα              πλύνω 

τις κανάτες     

2. αγουροπετρίδα                          <     άγουρος    +    πέτρα    +    -ιδα 

       άγουρο φρούτο                                              άγουρος               πέτρα 

3. ακριβοκρεατία                          <     ακριβός    +    κρέας    +    -ια 

       η εποχή που το κρέας είναι ακριβό             ακριβός                κρέας 

4. ακριβονεριά                             <     ακριβός    +    νερό    +    -ια 

ξηρασία                                                       ακριβός               νερό 
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5. ακροπελαγιά                            <     άκρη    +    πέλαγος    +    -ια 

       θαλάσσια ακτή                                            άκρη              πέλαγος 

6. αλλαξοφεγγιά                          <     αλλάζω    +    φέγγω    +    -ια 

       η αλλαγή του φεγγαριού                             αλλάζω               φέγγω 

7. απλοχερία                                 <     απλώνω    +    χέρι    +    -ια 

γενναιοδωρία                                               απλώνω               χέρι 

8. αρμοχωρισιά                            <     αρμός    +    χωρίζω    +    -ια 

αρθρίτιδα                                                  άρθρωση           χωρίζω 

9. βροντονερίτης                         <     βροντάω    +    νερό    +    -ιτης 

       ο διάβολος                                                 βροντάω               νερό 

10. γαϊδουροκυλισιά                    <     γάιδαρος    +    κυλάω    +    -ια 

      το μέρος που τα γαιδούρια κυλιούνται       γάιδαρος                κυλώ 

11. γλυκοπάτι                               <     γλυκός    +    πατώ    +    -Ø 

      είδος γλυκού σταφυλιού                            γλυκός              πατώ 

12. κοψολαρυγγάς                       <     κόβω    +    λαρύγγι    +    -ας 

       ο αδίστακτος άνθρωπος                          κόβω               λαρύγγι 

13. ξυλοκαρπία                            <     ξύλο    +    καρπός    +    -ια 

       η καρπερότητα των δέντρων                    ξύλο               καρπός 

14. τρελοπαντιέρας                     <    τρελός    +    παντιέρα    +    -ας 

τρελός                                                    τρελός                σημαία 

15. τρυγοπάτι                              <     τρύγος    +    πατώ    +    -Ø 

       η διαδικασία του τρυγήματος                 τρύγημα             πατώ 

 

 

 

 

 



Μεταπτυχιακή Διατριβή με τίτλο: «Δια-διαλεκτική σύγκριση στη σύνθεση των Νεοελληνικών 

διαλέκτων» 

Γεώργιος Α. Χαιρετάκης 

 

178 

 

 

Εξωκεντρικά σύνθετα επιθέτων 

 

1. αγουροθάνατος                     <     άγουρος    +    θάνατος    +    -Ø 

       αυτός που πεθαίνει σε μικρή ηλικία        άγουρος              θάνατος 

2. αλαφοκέρης                          <     αλάφι    +    κέρας    +    -ης 

      ο απατημένος σύζυγος                              ελάφι             κέρατο 

3. αλουπονούρης                      <     αλουπός    +    ουρά    +    -ης 

      αυτός που έχει ουρά σαν της αλεπούς       αλεπού               ουρά 

4. αφεντόκορμος                       <    αφέντης    +    κορμί    +    -Ø 

       αυτός που έχει ελκυστικό σώμα              αφέντης              σώμα 

5. βογδομάτης                          <     βόδι    +    μάτι    +    -ης 

      είδος χοντρού σταφυλιού                        βόδι             μάτι 

6. γιογλέντης                           <     γιος    +    γλεντώ    +    -ης 

κακομαθημένος                                    γιος               γλεντώ 

7. ζερβοχέρης                        <     ζερβός    +    χέρι    +    -ης 

αριστερόχειρας                                  αριστερός          χέρι 

8. ζορκοκώλης                      <     ζόρκος    +    κώλος    +    -ης 

       γυμνός                                                 γυμνός              οπίσθια 

9. ζορκολαίμης                    <     ζόρκος    +    λαιμός    +    -ης 

       κότα με γυμνό λαιμό                          γυμνός              λαιμός 

10. καλομελέτης                    <     καλά    +    μελετώ    +    -ης 

       ο αισιόδοξος                                     καλά              σκέφτομαι 

11. κοκκινομάτης                  <     κόκκινος    +    μάτι    +    -ης 

      αυτός που έχει κόκκινα μάτια            κόκκινος              μάτι 

12. κουτσομύτης                    <     κουτσός    +    μύτη    +    -ης 

       αυτός που έχει πληγωμένη μύτη         κουτσός             μύτη 
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13. κουτσοχέρης                    <     κουτσός    +    χέρι    +    -ης 

αυτός που έχει κομμένο                             κουτσός              χέρι 

 ή τραυματισμένο χέρι 

14. τρυποχέρης                      <     τρύπα    +    χέρι    +    -ης 

σπάταλος                                           τρύπα              χέρι 

15. χοντρόφλουδος               <     χοντρός    +    φλούδα    +    -Ø 

αναίσθητος άνθρωπος/ φρούτο                χοντρός               φλούδα 

με χοντρή φλούδα 

 

 

Εξωκεντρικά ρηματικά σύνθετα 

 

1. αλλαξοπιστίζω                    <     αλλάζω    +    πίστη    +    -ιαζω 

       αλλάζω θρησκεία                                    αλλάζω              πίστη 

2. αλλαξοτηριάζω                  <     αλλάζω    +    τηρώ    +    -ιαζω 

       κοιτάω αλλού                                        αλλάζω               κοιτώ 

3. βρωμοσκυλάω                  <     βρώμικος    +    σκύλος    +    -Ø 

περνώ την ώρα μου χωρίς                          βρώμικος                σκύλος 

να κάνω τίποτα 

4. γηροθροφίζω                     <     γέρος    +    θροφ(ος)
47

    +    -ιζω 

       περιποιούμαι τους γέρους                   γέρος         το να τρέφω κάποιον       

5. κακονυχτάω                       <     κακός    +    νύχτα    +    -Ø 

      περνάω άσχημα τη νύχτα                      κακός               νύχτα 

6. καλοζωίζω                         <     καλός    +    ζωή    +    -ιζω 

       περνώ καλή ζωή                                   καλός               ζωή 

 

                                                      
47

 Δεσμευμένο θέμα 
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7. καλοκαρδίζω                      <     καλός     +    καρδιά    +    -ιζω 

      προσφέρω ευχαρίστηση                        καλός                καρδιά 

8. κουτσοχεριάζω                    <     κουτσός    +    χέρι    +    -ιαζω 

       δημιουργώ πρόβλημα                             κουτσός               χέρι 

9. πονοκεφαλιάζω                   <     πόνος    +    κεφάλι    +    -ιαζω 

προβληματίζομαι                                   πόνος               κεφάλι 

10. σηκοτραφίζω                     <     σηκώνω    +    τράφος    +    -ίζω 

σηκώνω υποστηρικτικές                             σηκώνω               χαντάκι 

πέτρες και ανοίγω χαντάκια  

στο έδαφος 

 

 

Σύνθετα με σχέση εξάρτησης 

 

1. γλυκοράδικο                      Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

       γλυκό ραδίκι 

2. καλομοιραίνομαι               Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

      έχω πετυχημένο γάμο 

3. λιανόπουλλο                     Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

       μικρό πουλί 

4. ξεροτύρι                           Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

       είδος τυριού 

5. τυφλοκούλουκα               Σχέση απόδοσης ιδιότητας 

νεογέννητα σκυλάκια τα 

οποία είναι τυφλά 

6. αδερφομοιρασιά               Σχέση υπόταξης 

      το μοίρασμα της γονικής περιουσίας 
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7. γειτονοσούσουρο              Σχέση υπόταξης 

       οι μαζώξεις της γειτονιάς 

8. κυπαρισσόμηλα                Σχέση υπόταξης 

      οι καρποί του κυπαρισσιού 

9. σκορδομακάρουνα           Σχέση υπόταξης 

μακαρόνια με σκόρδο                  

και άλλα υλικά 

10. τρυγοκάλαθο                   Σχέση υπόταξης 

       το καλάθι για το τρύγημα 

 

Σύνθετα με σχέση παράταξης 

 

1. αγκιναροκούκια             Παράταξη 

       αγκινάρες και κουκιά 

2. βεροδαχτύλιδα               Παράταξη 

       βέρες και δαχτυλίδια 

3. γαρμπολέβαντο              Παράταξη 

νοτιοδυτικός και ανατολικό 

 άνεμος 

4. γελόκλαψα                     Παράταξη 

      γέλια και κλάμματα 

5. γρεγολεβάντες               Παράταξη 

βορειοανατολικός και ανατολικός 

άνεμος 

6. γρεγοτραμουντάμα        Παράταξη 

βορειοανατολικός και βόρειος 

άνεμος 
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7. κληρονομοδιάδοχοι       Παράταξη 

       κληρονόμοι και διάδοχοι 

8. κλωτσοπατάω             Παράταξη 

       κλωτσάω και πατάω 

9. μασκιοφέμινο             Παράταξη 

αρσενικό και θηλυκό 

 (ορολογία τεχνιτών) 

10. τσιχλοκότσυφα           Παράταξη 

      τσίχλες και κοτσύφια 

 

 

Σύνθετα με σημασιολογική διαφάνεια 

 

1. αγριοτηραξιά  

       άγριο βλέμμα 

2. αλλαξοπίστισμα 

       η αλλαγή θρησκείας ή ιδεών 

3. απανώρουγες 

       οι αποπάνω δρόμοι του χωριού 

4. κακονυχτισμένος 

       αυτός που πέρασε κακή νύχτα 

5. καλαμπομαγέρεμα 

       το μαγείρεμα καλαμποκιού 

6. καλοφούρτουνος 

καλότυχος 

7. καραβόσκυλος 

       ο σκύλος του καραβιού 
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8. σταρόπιτα 

       πίτα από σιτάρι 

9. στρουμπουλοκέφαλος 

       αυτός που έχει στρουμπουλό κεφάλι 

10. χρονοστρόφια 

      οι διακυμάνσεις του χρόνου 

 

 

Σύνθετα με σημασιολογική ημιδιαφάνεια/αδιαφάνεια 

 

1. αετονύχι 

      είδος σταφυλιού 

2. κορακόβηχας 

      άγριος βήχας 

3. μαυροπροβατούλα 

      είδος μαύρου σταφυλιού 

4. νεροδίκης 

δικαστικός 

5. ξυλοδεττώρος 

       αργός άνθρωπος 

6. πουπουλόκωλος 

      αυτός που έχει τρόπους 

7. σκυλοπνίχτης 

       είδος σταφυλιού που παράγει μαύρο κρασί 

8. φαλιδομάνα 

υποκριτής 
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9. ψαλιδοκουρεύω 

κουτσομπολεύω 

10. ψαροξέρασμα 

       ανήθικος άνθρωπος 

 

Σύνθετα με δάνειο συστατικό 

 

1. γαϊδουρομαΐστρος                  <     γάιδαρος    +    μαΐστρος (maestro, ενετική) 

       δυνατός βορειοδυτικός άνεμος                  γάιδαρος                     βορειοδυτικός άνεμος 

2. γλυκοράδικο                          <     γλυκός    +    ραδίκι (radicchio, ιταλική) 

       γλυκό ραδίκι                                             γλυκός              ραδίκι 

3. γρετζοφρόκαλο                     <     γρέτζο (greggio, ιταλική)    +    φρόκαλο 

      σκούπα από ξερά μέρη ενός θάμνου                  άγρια επιφάνεια                          σκουπίδι 

4. καπονόψαρο                          <     καπόνι (cappone, ιταλική)    +    ψάρι 

       το ψάρι καπόνι                                                       καπόνι                                      ψάρι 

5. μισοκάρτουτσο                     <     μισός    +    καρτούτσο (quartuzzo, ένετική) 

      μέτρο περιεκτικότητας μισού  ¼             μισός                     μέτρο περιεκτικότητας ¼         

6. μουρταρόχερο                       <     μουρτάρι (mortaio, ιταλική)    +    χέρι 

το χερούλι του γουδιού                                                     γουδί                                       χέρι 

7. ξερογαλέτα                           <     ξερός    +    γαλέτα (galetta, ιταλική) 

       ξερό ψωμί                                                ξερός                            ψωμί 

8. σκυλογαρμπής                      <    σκύλος    +    γαρμπής (garbin, ενετική) 

       άγριος νοτιοδυτικός άνεμος                    σκύλος                      νοτιοδυτικός άνεμος 

9. στραβογαλλίνα                     <     στραβός    +    γαλλίνα (gallina, ιταλική) 

       στραβή κότα                                             στραβός                             κότα 

10. φασινελόξυλο                        <     φασινέλα (fascina, ιταλική)    +    ξύλο 

      κομμάτι ξύλο για κάψιμο στη φωτιά                       δέσμη ξύλων                              ξύλο 


