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To µόρφηµα -αβους έχει επανειληµµένα απασχολήσει τους ερευνητές της ελληνικής και 
ιδιαίτερα των νεοελληνικών διαλέκτων (Georgacas 1982, Μάνεσης 1986 κ.ά.). Οι 
περισσότεροι από αυτούς ερµηνεύουν σωστά το µόρφηµα ως σλαβικής προέλευσης, αγνοούν 
όµως την παρουσία του στις άλλες βαλκανικές γλώσσες. Ο Τζιτζιλής (1997–1998) είναι ο 
πρώτος που τονίζει τη βαλκανική διάσταση του µορφήµατος χωρίς όµως να εξετάζει 
λεπτοµερειακά την παρουσία του στις άλλες βαλκανικές γλώσσες. Στο κλασικό έργο του 
Sandfeld (1930) και στα άλλα εγχειρίδια της βαλκανικής γλωσσολογίας, όπως του Schaller 
(1975), της Asenova (1989) κ.ά. το µόρφηµα δεν αναφέρεται ανάµεσα στους µορφολογικούς 
βαλκανισµούς.  
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι (α) η εξαντλητική καταγραφή των επιθέτων που 

σχηµατίζονται µε το µόρφηµα -αβους και η διαπίστωση της ακριβούς γεωγραφικής 
κατανοµής του µορφήµατος στις νεοελληνικές διαλέκτους, (β) η εξέταση της λειτουργίας του 
µορφήµατος στην ελληνική και στις άλλες βαλκανικές γλώσσες, (γ) η διερεύνηση των 
οµοιοτήτων και των διαφορών στη σηµασία του µορφήµατος και των δυνατοτήτων επιλογής 
βάσης στις επιµέρους βαλκανικές γλώσσες σε σύγκριση µε το σλαβικό πρότυπο και, 
ιδιαίτερα, µε τα δεδοµένα των τοπικών σλαβικών ιδιωµάτων. 

Mε δεδοµένο ότι ορισµένα βόρεια ελληνικά ιδιώµατα δανείζονται όχι µόνο το 
συγκεκριµένο µόρφηµα αλλά και το παραγωγικό µοντέλο µε το οποίο συχνά εµφανίζεται στη 
δότρια γλώσσα, εξετάζεται το πρόβληµα του δανεισµού µορφηµάτων αλλά και παραγωγικών 
µοντέλων σε ειδικά περιβάλλοντα γλωσσικών επαφών όπως είναι οι γλωσσικές ενώσεις 
(Sprachbund). 
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