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Εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας και στη 
γλωσσική αλλαγή 

 
1. Γλωσσική αλλαγή 
Η γλώσσα μιας γενιάς ομιλητών ποτέ δεν είναι εντελώς ίδια με τη γλώσσα 
της αμέσως προηγούμενης ή της αμέσως επόμενης. Tο φαινόμενο αυτό 
ονομάζεται γλωσσική αλλαγή ή γλωσσική μεταβολή. Bέβαια, οι αλλαγές 
από γενιά σε γενιά είναι μικρές και ανεπαίσθητες, και αυτός είναι ο λόγος 
που δεν διαταράσσεται η επικοινωνία μεταξύ ομιλητών που ανήκουν σε 
διαδοχικές γενιές. Όμως οι συσσωρευμένες αλλαγές εκατονταετιών ή 
χιλιετιών είναι σημαντικές και εμφανείς, με αποτέλεσμα οι ομιλητές μιας 
γλώσσας να αδυνατούν ή να δυσκολεύονται, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο 
βαθμό, να κατανοήσουν κείμενα παλαιότερων μορφών αυτής της γλώσσας. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί μια απλή εμπειρική διαπίστωση. Για 
παράδειγμα, οι ομιλητές της νέας ελληνικής αδυνατούν να κατανοήσουν – 
χωρίς ειδική διδασκαλία – τα ομηρικά κείμενα ή αυτά της αρχαίας 
ελληνικής κλασικής γραμματείας (5ος-4ος αιώνας π.X.). Συναντούν, 
ωστόσο, λιγότερες δυσκολίες, όταν προσπαθούν να προσεγγίσουν τα 
κείμενα της Kαινής Διαθήκης, που ανάγονται στους πρώτους 
μεταχριστιανικούς αιώνες. Δημώδη κείμενα του 11ου-12ου αιώνα μ.X., 
όπως το έπος του Διγενή Aκρίτα, είναι σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό 
κατανοητά, ενώ πιο πρόσφατα κείμενα, όπως τα Aπομνημονεύματα του 
Mακρυγιάννη, μπορεί να τα καταλάβει οποιοσδήποτε ομιλητής της νέας 
ελληνικής.  
 
2. Παράγοντες που προκαλούν τη γλωσσική αλλαγή 
Oι παράγοντες που προκαλούν τη γλωσσική αλλαγή μπορούν να 
διακριθούν σε: (α) εσωτερικούς και (β) εξωτερικούς. Ως εσωτερικός 
παράγοντας μπορεί να αναφερθεί η αρχή της ήσσονος προσπαθείας, η 
οποία είναι υπεύθυνη για αλλαγές όπως η ανομοίωση τρόπου άρθρωσης 
χθες > χτες ή η αφομοίωση τόπου άρθρωσης ν > μ, σε περιπτώσεις όπως 
συν + πάσχω > συμπάσχω. Στο τελευταίο παράδειγμα διαπιστώνουμε ότι 
το οδοντικό έρρινο [n] τρέπεται στο χειλικό έρρινο [m], επειδή ακολουθεί το 
χειλικό σύμφωνο [p]. Με τον τρόπο αυτό, κατά την άρθρωση της 
ακολουθίας [np] που προκύπτει από τη σύνθεση, οι αρθρωτές δεν 
χρειάζεται να αλλάξουν θέση περνώντας από την οδοντική άρθρωση στη 
χειλική (συνπάσχω), αλλά το οδοντικό έρρινο τρέπεται στο χειλικό, με 
αποτέλεσμα και οι δύο φθόγγοι της ακολουθίας να γίνονται χειλικοί. 

Στους εξωτερικούς παράγοντες περιλαμβάνεται κάθε αλλαγή στην 
ιστορία του ανθρώπου και του πολιτισμού, η οποία, όπως είναι φυσικό, έχει 
άμεσες επιπτώσεις στη γλώσσα. Είτε πρόκειται για την εφεύρεση ενός νέου 
προϊόντος είτε για την αλλαγή ενός πολιτικού συστήματος, τα γεγονότα 
αυτά αφήνουν τα σημάδια τους στη γλώσσα. Η δημιουργία ειδικού 
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λεξιλογίου και ορολογίας για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα τελευταία 
χρόνια, π.χ. αγγλ. computer (> νεοελλ. κομπιούτερ), internet (> νεοελλ. 
ίντερνετ), είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον 
τομέα της ηλεκτρονικής. Με παρόμοιο τρόπο, ο σχηματισμός της λέξης 
δημοκρατία στην αρχαία ελληνική συνδέεται απόλυτα με την εμφάνιση 
αυτού του τρόπου διακυβέρνησης στην Αθήνα της κλασικής εποχής.  

Στους εξωτερικούς παράγοντες ανήκει, επίσης, το φαινόμενο που 
ονομάζεται γλωσσική επαφή, η συνάντηση δηλαδή ομιλητών μιας γλώσσας 
με ομιλητές μιας άλλης και η ανταλλαγή γλωσσικού υλικού προς και από 
την κάθε γλωσσική κοινότητα. Η γλωσσική επαφή συχνά είναι αποτέλεσμα 
μετακίνησης πληθυσμού (κατάκτησης μιας περιοχής από ομιλητές μιας 
άλλης γλώσσας, μετανάστευσης κτλ.). Η ιστορία του πολιτισμού είναι 
γεμάτη από τέτοιου είδους γεγονότα, που μάλιστα αποτελούν τον κανόνα 
και όχι την εξαίρεση.  

Η γλωσσική επαφή φέρνει κοντά ομιλητές διαφορετικών γλωσσών ή 
διαλέκτων. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της γλωσσικής επαφής μιλούμε για 
υπόστρωμα (substratum), επίστρωμα (superstratum) ή παράστρωμα 
(adstratum). Υπόστρωμα ονομάζεται η γλώσσα ενός λαού που προϋπάρχει 
σε μια περιοχή, η οποία εξαφανίζεται αφήνοντας ίχνη στη γλώσσα του 
εισβολέα. Για παράδειγμα, στην αρχαία ελληνική υπάρχουν 
υποστρωματικά στοιχεία από τη γλώσσα ή τις γλώσσες των ομιλητών που 
συνάντησαν οι Έλληνες όταν διείσδυσαν στην Eλλάδα, π.χ. ἀσάμινθος 
‘λεκάνη μπάνιου’. Επίστρωμα ονομάζεται η γλώσσα ενός εισβολέα, η οποία 
εξαφανίζεται αφήνοντας ίχνη στη γλώσσα του λαού που προϋπάρχει. Στην 
περίπτωση αυτή, δηλαδή, επικρατεί τελικά η γλώσσα του προγενέστερου 
λαού με στοιχεία από τη γλώσσα του εισβολέα. Έτσι, στη μεσαιωνική και 
στη νεότερη γαλλική, η οποία είναι νεολατινική γλώσσα, διατηρούνται 
στοιχεία από τη γλώσσα των τευτονικής καταγωγής Φράγκων, που 
κατέκτησαν τη Γαλλία στις αρχές του Mεσαίωνα. Παράστρωμα ονομάζεται 
η γλώσσα που μιλιέται δίπλα σε μια άλλη, με αποτέλεσμα  μεταξύ τους να 
υπάρχουν αμοιβαίες επιδράσεις. Tέτοια είναι η περίπτωση της ελληνικής 
και της βουλγαρικής ή της τουρκικής.  

Αποτέλεσμα των γλωσσικών επαφών κάθε είδους είναι ο δανεισμός, το 
πέρασμα δηλαδή γλωσσικού υλικού από μια γλώσσα σε μια άλλη. Ο τομέας 
που δέχεται τις περισσότερες και τις συχνότερες επιδράσεις είναι το 
λεξιλόγιο, π.χ. το λατ. hospitium πέρασε στην ελληνιστική ελληνική ως 
ὁσπίτιον, το οποίο εξελίχθηκε στο νεοελλ. σπίτι, αντικαθιστώντας το αρχ. 
οἶκος. Eκτός από το λεξιλόγιο, όπου οι επιδράσεις είναι πιο εμφανείς, 
παρατηρούμε επιρροές – λιγότερες είναι αλήθεια – στο 
φωνητικό /φωνολογικό, στο μορφολογικό και στο συντακτικό επίπεδο. Έτσι, 
στο φωνητικό /φωνολογικό επίπεδο η λατινική δανείστηκε από την ελληνική 
τον φθόγγο [y], μέσω των πολλών ελληνικών λέξεων με υ που πέρασαν από 
την ελληνική στη λατινική, π.χ. αρχ. ὕμνος > λατ. hymnus. Στο μορφολογικό 
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επίπεδο η ελληνιστική ελληνική δανείστηκε από τη λατινική το επίθημα -
άριος (> νεοελλ. -άρης) < λατ. -arius, μέσω των λατινικών λέξεων σε -arius 
που πέρασαν από τη λατινική στην ελληνική, π.χ. ελνστ. καβαλλάριος (> 
νεοελλ. καβαλάρης) < λατ. caballarius. Στη συνέχεια το -άριος πέρασε σε 
ελληνικές βάσεις, π.χ. αποθηκάριος. Κάτι παρόμοιο συνέβη με το επίθημα -
τζής < τουρκ. -ci, -cı, που η ελληνική το δανείστηκε μέσω των τουρκικών 
δανείων σε -ci, -cı, π.χ. καφετζής < τουρκ. kahveci, μπογιατζής < boyacı. 
Διευκρινίζεται ότι, για να δανειστεί μια γλώσσα ένα παραγωγικό μόρφημα, 
πρέπει να δανειστεί αφενός λέξεις που το περιέχουν και αφετέρου τις 
βάσεις από τις οποίες αυτές σχηματίστηκαν· δηλαδή εκτός από τα 
καφετζής, μπογιατζής, η ελληνική δανείστηκε επίσης τα καφές, μπογιά, 
επομένως οι λέξεις καφετζής και μπογιατζής μπόρεσαν να αναλυθούν με 
τρόπο που να απομονώνεται το επίθημα. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, το -
τζής πέρασε αργότερα και σε ελληνικές βάσεις, π.χ. προποτζής. 

Στη φωνητική / φωνολογία και στη μορφολογία ο δανεισμός δεν 
συμβαίνει σε επίπεδο φθόγγων / φωνημάτων ή προθημάτων / επιθημάτων, 
αλλά σε επίπεδο λέξεων. Αυτό σημαίνει ότι η λατινική δεν δανείστηκε π.χ. 
τον φθόγγο [y] ούτε η ελληνική το επίθημα -άριος αλλά κάθε γλώσσα 
δανείζεται λέξεις που περιέχουν αυτά τα γλωσσικά στοιχεία και στη 
συνέχεια η είσοδος πολλών τέτοιων λέξεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
την εισαγωγή ενός νέου φθόγγουή φωνήματος ή ενός προθήματος ή 
επιθήματος. 

Στο συντακτικό επίπεδο αναφέρονται συχνά οι σημιτισμοί στη γλώσσα 
της Kαινής Διαθήκης, δηλαδή οι επιδράσεις που δέχτηκαν οι συγγραφείς 
των κειμένων της Kαινής Διαθήκης στο συντακτικό επίπεδο από τη μητρική 
τους γλώσσα, την αραμαϊκή. Πάντως, οι επιδράσεις στο συντακτικό 
επίπεδο είναι πιο δύσκολο να αποδειχθούν. Έτσι, για παράδειγμα, το 
γεγονός ότι όλες οι βαλκανικές γλώσσες χάνουν σταδιακά το απαρέμφατο 
οφείλεται, σύμφωνα με ορισμένους, σε επίδραση της ελληνικής, όπου η 
μείωση της λειτουργικότητας του απαρεμφάτου συμβαίνει κατά τους 
πρώτους χριστιανικούς αιώνες, ενώ, σύμφωνα με άλλους, αποτελεί 
παράλληλη ανεξάρτητη εξέλιξη. 

Στο λεξιλογικό επίπεδο η γλωσσική αλλαγή μπορεί να γίνει με πολλούς 
τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η ουσιαστικοποίηση, η οποία, σε μια 
ακολουθία επίθετο + ουσιαστικό, συνίσταται στην παράλειψη του 
ουσιαστικού και στη μεταφορά της σημασίας του στο επίθετο που το 
συνοδεύει. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι η αρχαία ελληνική λέξη για 
την έννοια ‘νερό’ είναι ὕδωρ. Aπό τον 6ο αιώνα μ.X. η λέξη ὕδωρ 
αντικαθίσταται σταδιακά από τη λέξη νηρόν < νεαρόν (ὕδωρ) ‘φρέσκο 
νερό’, από την οποία προέρχεται το νεοελλ. νερό. (Επισημαίνεται ότι η 
χρήση της λέξης ύδωρ σήμερα σε εκφράσεις όπως βαρύ ύδωρ 
[μεταφραστικό δάνειο < γαλλ. eau lourde ή < αγγλ. heavy water] ή 
παλαιότερα στην καθαρεύουσα οφείλεται σε δανεισμό από την αρχαία 
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ελληνική, η λέξη επομένως δεν είναι κληρονομημένη, δηλαδή δεν επιβίωσε 
κατά την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής. Aντίθετα, κληρονομημένο είναι το 
τσακων. ουσ. (εν.) ύω ‘νερό’, (πληθ.) ύβατα < αρχ. ὕδωρ, (πληθ.) ὕδατα, 
πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μελέτη της ιστορικής εξέλιξης 
αυτής της διαλέκτου.) Περίπτωση ουσιαστικοποίησης έχουμε, επίσης, στη 
νεοελληνική λέξη συκώτι. H αρχαία ελληνική λέξη για την έννοια ‘συκώτι’ 
είναι ἧπαρ. Aπό τον 2ο αιώνα μ.X. μαρτυρείται η έκφραση ἧπαρ συκωτόν 
‘συκώτι ζώου θρεμμένου με σύκα’. Mε παράλειψη του ουσιαστικού ἧπαρ, 
μεταφορά της σημασίας του στη λέξη συκωτόν και δημιουργία 
υποκοριστικού τύπου συκωτόν > συκώτιον προήλθε η νεοελληνική λέξη 
συκώτι. Επισημαίνεται ότι παρόμοια εξέλιξη παρατηρείται και στις 
γλώσσες που προέρχονται από τη λατινική, π.χ. ιταλ. fegato, ισπαν. hígado, 
γαλλ. foie ‘συκώτι’ < λαϊκό λατ. (jēcur) ‘συκώτι’ ficatum < ficus ‘σύκο’.  
 
3. Τρόποι φωνητικής αλλαγής 
Η γλωσσική αλλαγή αγγίζει όλα τα επίπεδα της γλωσσολογικής ανάλυσης 
(φωνητικό/φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, λεξιλογικό, 
σημασιολογικό κτλ.). Το πρώτο επίπεδο που πρέπει να εξεταστεί είναι το 
φωνητικό/φωνολογικό, ιδίως επειδή η μελέτη της αλλαγής σε αυτό συντελεί 
στην κατανόηση αλλαγών και στα υπόλοιπα επίπεδα της γλωσσολογικής 
ανάλυσης αλλά και στη διαπίστωση των ετυμολογικών σχέσεων μεταξύ των 
λέξεων της γλώσσας αυτής. 

Μεγάλο μέρος των αλλαγών που παρατηρούνται στο 
φωνητικό/φωνολογικό επίπεδο οφείλεται στους φωνητικούς νόμους. Oι 
φωνητικοί νόμοι είναι γενικοί κανόνες που περιγράφουν τις συστηματικές 
αλλαγές που συμβαίνουν σε μία γλώσσα, υπό ορισμένες συνθήκες, σε 
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. 

Παραδείγματα φωνητικών νόμων: 
(α) στην αρχαία ελληνική το ΠΙΕ *s- στην αρχή λέξης πριν από φωνήεν 

τρέπεται σε δασύ πνεύμα: [sΦ-] > [hΦ-], π.χ. ΠΙΕ *sept > ελλ. ἑπτά αλλά 
λατ. septem· (συνθήκες: αρχή λέξης πριν από φωνήεν· τόπος: όλη η 
ελληνόφωνη περιοχή, δηλαδή όλη η ελληνική γλώσσα· χρόνος: αρχίζει και 
σταματάει μεταξύ της ΠΙΕ και των πρώτων γραπτών κειμένων της 
ελληνικής, αφήνοντας μάλιστα χρονικό περιθώριο να εισέλθουν στη γλώσσα 
δάνεια που δεν επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή)· 

(β) στην ελληνιστική εποχή ο φθόγγος [d], που παριστάνεται με το <δ>, 
τρέπεται σε [δ] και αυτό συμβαίνει σε όλες τις θέσεις, εκτός από την 
περίπτωση που προηγείται έρρινο σύμφωνο, π.χ. αρχ. δένδρον [déndron] > 
μσν. δέντρον ['δendron]· (συνθήκες: όλες οι θέσεις, εκτός αν προηγείται 
έρρινο· τόπος: όλη η ελληνόφωνη περιοχή, δηλαδή όλη η ελληνική γλώσσα· 
χρόνος: ελληνιστική εποχή)· 

(γ) στα βόρεια νεοελληνικά ιδιώματα τα άτονα [e] και [o] τρέπονται στα 
αντίστοιχα κλειστά [i] και [u], π.χ. παιδί [pe'δi] > πιδί [pi'δi]· (συνθήκες: σε 
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άτονη θέση· τόπος: βόρεια ελληνικά ιδιώματα· χρόνος: ύστερη μεσαιωνική 
εποχή, αλλά το φαινόμενο είναι ενεργό και σήμερα, καθώς σύγχρονα δάνεια 
από την κοινή υφίστανται τις επιπτώσεις του φωνητικού νόμου: το δάνειο 
από την κοινή νεοελληνική υπολογιστής ένας ομιλητής βόρειου ιδιώματος το 
προφέρει υπουλουγιστής). 

Oι φωνητικοί νόμοι διαφέρουν από τους φυσικούς, γιατί οι τελευταίοι δεν 
περιορίζονται από τον τόπο και τον χρόνο· διαφέρουν επίσης από τους 
ανθρώπινους, καθώς λαμβάνουν χώρα χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση: οι 
φωνητικές αλλαγές γίνονται σταδιακά και ανεπαίσθητα, και βέβαια δεν 
προκαλούν προβλήματα συνεννόησης στους ομιλητές. Έτσι, για 
παράδειγμα, η τάση που παρατηρείται σήμερα σε πολλούς ομιλητές της 
νέας ελληνικής να προφέρουν τα ρινικά συμπλέγματα [mb], [nd], [ŋg] ως [b], 
[d], [g] με αποβολή του έρρινου στοιχείου, π.χ. ανταλλάσσω [anda'laso] > 
[ada'laso], δεν προκαλεί προβλήματα συνεννόησης στους ομιλητές· επίσης, 
δεν είναι βέβαιο ότι θα επικρατήσει και θα λάβει διαστάσεις φωνητικού 
νόμου. 

Eκτός από τους φωνητικούς νόμους, υπάρχουν και φωνητικές αλλαγές 
που δεν έχουν τόσο συστηματικό χαρακτήρα και ονομάζονται αλματικές, 
επειδή συχνά ο φθόγγος που επηρεάζει έναν άλλο δεν είναι γειτονικός του. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αλλαγές όπως: 

(α) αφομοίωση· είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένας φθόγγος 
εξομοιώνεται προς έναν άλλο· γίνεται διάκριση σε προχωρητική 
αφομοίωση, όταν η δράση είναι από προηγούμενο φθόγγο σε επόμενο, π.χ. 
αρχ. ὀβελός > αρχ. ὀβολός, και σε υποχωρητική, όταν η δράση είναι από 
επόμενο φθόγγο σε προηγούμενο, π.χ. αρχ. ὀστακός > αρχ. ἀστακός. Η 
εξομοίωση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η αφομοίωση δεν είναι 
πάντοτε αλματική αλλαγή, αλλά μπορεί να είναι συστηματική, π.χ. αρχ. 
σύν + μετέχω > συμμετέχω (πλήρης αφομοίωση), σύν + πάσχω > συμπάσχω 
(μερική αφομοίωση).  

(β) ανομοίωση· είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ο ένας από δύο ίδιους ή 
παρόμοιους φθόγγους διαφοροποιείται ως προς ορισμένα χαρακτηριστικά 
του, π.χ. ελνστ. γρήγορος > μσν. γλήγορος (με διαφοροποίηση ως προς τη 
θέση άρθρωσης). Η ανομοίωση μπορεί να φτάσει μέχρι την πλήρη αποβολή, 
π.χ. αρχ. φρατρία > φατρία (με αποβολή του ενός από τα δύο όμοια 
στοιχεία). Η ανομοίωση δεν είναι πάντοτε αλματική αλλαγή, αλλά μπορεί 
να είναι συστηματική, αρχ. χθές > μσν. χτες, αρχ. φθάνω > μσν. φτάνω, 
αρχ. κτίζω > μσν. χτίζω, αρχ. πτύω > μσν. φτύνω (σε όλες τις περιπτώσεις 
με διαφοροποίηση ως προς το χαρακτηριστικό της διάρκειας: δύο φθόγγοι 
που είναι και οι δύο εξακολουθητικοί ή δύο στιγμικοί δίνουν μια ακολουθία 
που αποτελείται από έναν εξακολουθητικό και έναν στιγμικό). 

(γ) μετάθεση· είναι το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότεροι 
φθόγγοι αλλάζουν θέση μεταξύ τους, π.χ. αρχ. φαλακρός > νεοελλ. 
καραφλός, αρχ. ὑλακτῶ > μσν. αλυχτώ.  
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(δ) ανάπτυξη· είναι το φαινόμενο κατά το οποίο εμφανίζεται ένας 
φθόγγος μεταξύ δύο άλλων, π.χ. αέρας > μσν. αγέρας, καπνός > νεοελλ. 
διαλ. καπινός (Πελοπόννησος), *ἄνρα > αρχ. ἄνδρα, *μεσημρία > αρχ. 
μεσημβρία (συνοδίτης φθόγγος). 
 
4. Αναλογία 
Aναλογία ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο ένα στοιχείο της 
γλώσσας τροποποιείται με βάση άλλα που προϋπάρχουν στη γλώσσα αυτή.  

Η αναλογία αποτελεί τον βασικό τρόπο αλλαγής των μορφολογικών 
συστημάτων, καθώς π.χ. το κλιτικό σύστημα μιας κατηγορίας λέξεων 
μπορεί να τροποποιηθεί αναλογικά με βάση ένα άλλο κλιτικό μοντέλο, που 
λαμβάνεται ως πρότυπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας αλλαγής 
είναι ο μεταπλασμός (όπως ονομάζεται) των τριτόκλιτων ουσιαστικών της 
αρχαίας ελληνικής σε πρωτόκλιτα, φαινόμενο που είχε ως αποτέλεσμα τη 
σύμπτωση των δύο κλιτικών συστημάτων. 

Αυτό συνέβη ως εξής: 
 
(Αρχαία εποχή) 
Eνικός 
ονομ.  ταμίας  πατήρ 
αιτ.   ταμίαν  πατέρα 
γεν.   ταμίου  πατρός 
δοτ.   ταμίᾳ  πατρί 
κλητ.  ταμία  πάτερ 
Πληθυντικός 
ονομ.  ταμίαι  πατέρες 
αιτ.   ταμίᾱς  πατέρας 
γεν.   ταμιῶν  πατέρων 
δοτ.   ταμίαις  πατράσι 
κλητ.  ταμίαι  πάτερες 
 

Η σύγκλιση ξεκίνησε από την αιτ. πληθ., που, μετά την ταύτιση μακρών και 
βραχέων φωνηέντων, είναι όμοιες στις δύο κλίσεις: τοὺς ταμίας – τοὺς 
πατέρας. Το επόμενο στάδιο είναι ο ταύτιση της αιτ. ενικού, με επέκταση 
στα τριτόκλιτα του -ν των πρωτοκλίτων, π.χ. τὸν ταμίαν – τὸν πατέραν. 

 
(Ελληνιστική εποχή) 
Eνικός 
ονομ.  ταμίας  πατήρ 
αιτ.   ταμίαν  πατέραν 
γεν.   ταμίου  πατρός 
δοτ.   ταμίᾳ  πατρί 
κλητ.  ταμία  πάτερ 
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Πληθυντικός 
ονομ.   ταμίαι  πατέρες 
αιτ.    ταμίας  πατέρας 
γεν.    ταμιῶν  πατέρων 
δοτ.    ταμίαις  πατράσι 
κλητ.   ταμίαι  πάτερες 
 
Στο επόμενο διάστημα δημιουργείται η τάση να διατηρείται σε όλο το 
κλιτικό παράδειγμα το ίδιο φωνήεν, π.χ. ονομ. ταμίας – γεν. ταμία (αντί 
ταμίου). 
Έτσι, τα ονόματα της α´ και της γ´ κλίσης αλληλοεπηρεάζονται σταδιακά, 
δηλαδή, με αφετηρία τις κοινές αιτιατικές ενικού και πληθυντικού, ο ενικός 
σχηματίζεται κατά τα πρωτόκλιτα και ο πληθυντικός κατά τα τριτόκλιτα, 
π.χ.: 
 
(Μεσαιωνική εποχή) 
Eνικός 
ονομ.   ταμίας  πατέρας 
αιτ.    ταμίαν  πατέραν 
γεν.    ταμία  πατέρα 
Πληθυντικός 
ονομ.   ταμίες  πατέρες 
αιτ.    ταμίες  πατέρες 
γεν.    ταμιών  πατέρων 
 
Τελικά, στην όψιμη μεσαιωνική, η αποβολή του ληκτικού -ν οδήγησε στη 
σύμπτωση της κατάληξης της γενικής και της αιτιατικής (στα αρσενικά) 
και της ονομαστικής και της αιτιατικής (στα θηλυκά).  
 
(Νεότερη εποχή) 
Eνικός 
ονομ.   ταμίας  πατέρας 
αιτ.    ταμία  πατέρα 
γεν.    ταμία  πατέρα 
Πληθυντικός 
ονομ.   ταμίες  πατέρες 
αιτ.    ταμίες  πατέρες 
γεν.    ταμιών  πατέρων 
 
5. Γλωσσική ποικιλία 
Πώς όμως συμβιβάζεται το γεγονός ότι η γλώσσα αλλάζει – έστω με αργό 
ρυθμό – με τη βασική της λειτουργία, που είναι η ανθρώπινη επικοινωνία; 
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Πώς δηλαδή, ενώ η γλώσσα αλλάζει, η ανθρώπινη επικοινωνία δεν 
διαταράσσεται; Σε αυτό συμβάλλει καθοριστικά η γλωσσική ποικιλία. 
Γλωσσική ποικιλία είναι το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο η δημιουργία 
ενός νέου γλωσσικού τύπου δεν συνεπάγεται την αυτόματη εξαφάνιση του 
(ισοδύναμου) παλαιού, αλλά τη συνύπαρξή τους για ορισμένο χρονικό 
διάστημα. Οι ομιλητές γνωρίζουν και τους δύο τύπους, ανεξάρτητα αν οι 
περισσότεροι από αυτούς, συνειδητά ή μη, χρησιμοποιούν τον έναν από 
τους δύο. H συνύπαρξη των τύπων, για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται, 
επιτρέπει και εξασφαλίζει την επικοινωνία μέχρις ότου η γλώσσα αποβάλει 
τον έναν από αυτούς.  

H γλωσσική ποικιλία είναι εμφανής σε όλες τις γλώσσες. Έτσι, στη νέα 
ελληνική παράδειγμα γλωσσικής ποικιλίας είναι η ύπαρξη διπλών και 
τριπλών τύπων στο γ΄ πληθ. πρόσωπο διάφορων χρόνων, π.χ. ενεστ. 
τρέχουν και τρέχουνε, μέλλ. θα τρέξουν και θα τρέξουνε, παρατ. έτρεχαν, 
τρέχαν και τρέχανε, αόρ. έτρεξαν, τρέξαν και τρέξανε. Σε αυτή την 
πολυτυπία μπορεί να κρύβεται η τάση του κλιτικού συστήματος να 
εξελιχθεί προς μια “ομαλότερη” μορφή: τρέχαμε – τρέχατε – έτρεχαν > 
τρέχαμε – τρέχατε – τρέχανε.  

Άλλο παράδειγμα, στο φωνητικό επίπεδο αυτή τη φορά, είναι η διαφορά 
μεταξύ έρρινης και μη έρρινης προφοράς των συμπλεγμάτων [mb], [nd], 
[ŋg] στη νέα ελληνική. Παλαιότερα η διαφορά αυτή ήταν προσδιορισμένη 
κυρίως διαλεκτικά, υπήρχαν δηλαδή – και υπάρχουν ακόμη – διάλεκτοι που 
διατηρούσαν το ρινικό στοιχείο και οι ομιλητές τους πρόφεραν [mb], [nd], 
[ŋg], ενώ άλλες το απέβαλλαν και οι ομιλητές τους πρόφεραν [b], [d], [g]. 
Σήμερα ο βασικός παράγοντας που καθορίζει τη διαφορά αυτή είναι η 
ηλικία, καθώς στις νεότερες ηλικίες παρατηρείται η τάση για μη έρρινη 
προφορά των συμπλεγμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το διαλεκτικό 
υπόστρωμα του ομιλητή έχει πάψει να παίζει σημαντικό ρόλο.  
 
6. Συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας της ελληνικής 
Η ελληνική γλώσσα μαρτυρείται για πρώτη φορά τον 16ο/15ο αιώνα π.Χ., 
γραμμένη σε ένα συλλαβικό σύστημα γραφής που είναι γνωστό ως 
γραμμική Β. (Δεν πρέπει να συγχέουμε, όπως συμβαίνει συχνά, τη γλώσσα 
με τη γραφή: η γραφή είναι ένας τρόπος οπτικής απεικόνισης της γλώσσας, 
ενώ ο χαρακτήρας της γλώσσας είναι κυρίως προφορικός. Επίσης, η 
συγγένεια ανάμεσα σε δύο γλώσσες δεν συνεπάγεται και τη συγγένεια των 
συστημάτων γραφής που τις καταγράφουν [π.χ. το ελληνικό αλφάβητο 
καταγράφει μια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, την ελληνική, αλλά μια άλλη 
ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, η σύγχρονη περσική, καταγράφεται με την 
αραβική γραφή, η οποία δεν σχετίζεται με το ελληνικό αλφάβητο]· και το 
αντίθετο, η συγγένεια ανάμεσα σε δύο συστήματα γραφής δεν συνεπάγεται 
και τη συγγένεια των γλωσσών που καταγράφονται με αυτά [π.χ. το 
λατινικό αλφάβητο καταγράφει πολλές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, π.χ. την 
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αγγλική, τη γαλλική, αλλά και μη ινδοευρωπαϊκές, όπως είναι η τουρκική]). 
Τα κείμενα που διαβάζουμε στις πινακίδες αυτής της γραφής είναι 
γραμμένα στη λεγόμενη μυκηναϊκή διάλεκτο και φτάνουν μέχρι τον 12ο 
αιώνα π.Χ.  

Στη συνέχεια υπάρχει ένα κενό στις γραπτές μαρτυρίες, μέχρι τον 8ο 
αιώνα π.Χ., οπότε αρχίζει η καταγραφή της ελληνικής γλώσσας με το 
ελληνικό αλφάβητο. Αυτό αποτελεί μια προσαρμογή του φοινικικού 
συστήματος γραφής, που ήταν συμφωνικό, στα δεδομένα της ελληνικής, με 
βασικότερη τη χρήση συγκεκριμένων συμβόλων για να δηλωθούν τα 
φωνήεντα. Οι αλφαβητικές μαρτυρίες από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ. 
είναι και αυτές διαλεκτικές (αττικοϊωνική, αιολική, δυτικές, 
αρκαδοκυπριακή, παμφυλιακή, μακεδονική κτλ.). Επομένως, η αρχαία 
ελληνική, σε αντίθεση π.χ. με τη λατινική, μας παραδίδεται από τις πρώτες 
κιόλας μαρτυρίες διασπασμένη σε διαλέκτους και αυτό συνεχίζεται μέχρι 
την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου. Δηλαδή οι Έλληνες, μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. 
στερούνταν ενός κοινού γλωσσικού οργάνου και μιλούσαν διαφορετικές 
κατά τόπους διαλέκτους, οι διαφορές μεταξύ των οποίων, κατά την 
κλασική εποχή, πρέπει να ήταν ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα 
αμοιβαίας κατανόησης. Το γεγονός αυτό συνδέεται με τις ιστορικές 
(πολιτικές) συνθήκες που επικρατούσαν μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ., οπότε 
συντελέστηκε για πρώτη φορά η πολιτική ενοποίηση του ελλαδικού χώρου, 
υπό την κυριαρχία των Μακεδόνων. Το κοινό όργανο επικοινωνίας που 
αναπτύχθηκε κατά την ελληνιστική (ή αλεξανδρινή) εποχή ονομάζεται 
ελληνιστική (ή αλεξανδρινή) κοινή και έχει ως βάση την κλασική αττική 
διάλεκτο. Οι Μακεδόνες είχαν από παλαιότερα επιλέξει ως επίσημο όργανο 
έκφρασής τους την αττική διάλεκτο, ως αυτή με το μεγαλύτερο κύρος 
ανάμεσα στις υπόλοιπες – συμπεριλαμβανομένης της δικής τους· πρβ. τη 
χρήση της αττικής διαλέκτου ως λογοτεχνικής γλώσσας του δράματος, της 
φιλοσοφίας, της ιστορίας κτλ. κατά τον 5ο-4ο αι π.Χ. 

Εξέλιξη της ελληνιστικής κοινής αποτελεί η (πρώιμη) μεσαιωνική κοινή, 
δηλαδή το γλωσσικό όργανο της Ανατολικής Ρωμαϊκής (Βυζαντινής) 
Αυτοκρατορίας, το οποίο, από τον 11ο αιώνα και μετά, διασπάται κατά 
τόπους και δημιουργεί νέες διαλεκτικές ποικιλίες, κυρίως – και αρχικά – 
στα μέρη που σταδιακά αποκόπτονται από το Βυζάντιο. Η πολιτική και 
διοικητική διάσπαση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με την απώλεια 
εδαφών όπως η Κάτω Ιταλία, η ενδοχώρα της Μ. Ασίας, η Κύπρος κτλ., 
ευνοεί μια νέα διαλεκτική διάσπαση, που συνδέεται με τη δημιουργία των 
νεοελληνικών διαλέκτων. Η διάσπαση ολοκληρώνεται κατά τους επόμενους 
αιώνες, στο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Την εποχή αυτή εντείνονται οι διασπαστικές τάσεις, με 
αποτέλεσμα στις αρχές του 19ου αιώνα ο ελληνόφωνος χώρος να είναι 
γλωσσικά κατακερματισμένος σε ένα σύνολο ιδιωμάτων. Θα χρειαστεί η 
ενοποιητική δράση του νεοελληνικού κράτους, έτσι όπως εκδηλώνεται 
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κυρίως από το 1830 και μετά, ώστε στις περιοχές που ενσωματώνονται 
σταδιακά στην ελληνική επικράτεια να αρχίσει να υποχωρεί η διαλεκτική 
διαφοροποίηση προς όφελος μιας νεοελληνικής κοινής που εντωμεταξύ 
διαμορφώνεται. Ακολουθώντας μια διαδικασία που επιταχύνθηκε με 
γρήγορους ρυθμούς κατά την τελευταία πεντηκονταετία του 20ού αιώνα, 
τα περισσότερα ιδιώματα στις αρχές του 21ου είναι υπό εξαφάνιση. 
Διαπιστώνουμε, επομένως, τη στενή σχέση της πολιτικής ενότητας του 
ελληνισμού με τη γλωσσική ενότητα, καθώς φαίνεται ότι σε περιπτώσεις 
πολιτικής διάσπασης ευνοείται η διαλεκτική διαφοροποίηση ενώ σε 
περιόδους πολιτικής ενότητας καταγράφεται η τάση για γλωσσική 
ομοιογένεια, με τη δημιουργία κοινής γλώσσας. Το φαινόμενο αυτό, βέβαια, 
δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα, καθώς παρόμοιες καταστάσεις 
παρατηρούνται σε διάφορες γλώσσες. 
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Ελληνιστική κοινή 
 
Με τον όρο ‘ελληνιστική κοινή’ (ή Κοινή) εννοούμε τη γλωσσική ποικιλία 
που μιλήθηκε από το β΄ μισό του 4ου αιώνα π.Χ. ως το 330 μ.Χ. περίπου, τη 
χρονιά δηλαδή που μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα του Ανατολικού Ρωμαϊκού 
κράτους από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Η διαμόρφωση της 
ελληνιστικής κοινής ξεκινάει τον 4ο αιώνα π.Χ. και ολοκληρώνεται περίπου 
τον 4ο αιώνα μ.Χ. Πρόκειται για την ‘κοινή διάλεκτο’ ή ‘αλεξανδρινή / 
ελληνιστική κοινή’, τη γλώσσα που μιλήθηκε από τους Έλληνες και τους 
εξελληνισμένους δίγλωσσους κατοίκους της Ανατολής (Μ. Ασίας, Συρίας, 
Αιγύπτου, Περσίας), η οποία είχε υποταχθεί στον Μ. Αλέξανδρο και τους 
διαδόχους του. 
 
1. Πηγές της ελληνιστικής κοινής 
Οι γνώσεις μας για την ελληνιστική κοινή προέρχονται από: 

(α) Γραμματειακά κείμενα που γράφτηκαν στη γλώσσα αυτή, π.χ. οι 
Ιστορίες του Πολύβιου από τη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας (2ος αιώνας 
π.Χ.) και του Διόδωρου του Σικελιώτη (1ος αιώνας π.Χ.) ή οι Διατριβές του 
Επίκτητου (1ος-2ος αιώνας μ.Χ.).  

Τα κέιμενα αυτής της κατηγορίας είναι, βέβαια, γραμματειακά, 
επομένως άλλο περισσότερο και άλλο λιγότερο μπορεί να έχουν επηρεαστεί 
από το κίνημα του Αττικισμού (βλ. παρακάτω). 

(β) Την ελληνική μετάφραση των εβραϊκών γραφών από τους 
Εβδομήκοντα (Αλεξάνδρεια, 3ος αιώνας π.Χ.). Πρόκειται για τη μετάφραση 
που συνέταξε η εβραϊκή κοινότητα της Αλεξάνδρειας, επειδή ήδη τον 3ο 
αιώνα π.Χ. οι εκεί Εβραίοι μιλούσαν ελληνικά και είχαν ξεχάσει τα εβραϊκά, 
στα οποία ήταν γραμμένη η Παλαιά Διαθήκη. Με τη μετάφραση αυτή (που 
υποτίθεται ότι την έκαναν 70 λόγιοι σε 70 μέρες), το κείμενο της Παλαιάς 
Διαθήκης, ως ιερό κείμενο των Εβραίων, έγινε πάλι προσιτό στον πολύ 
κόσμο. Η μετάφραση αυτή υιοθετήθηκε, βέβαια, και από τη χριστιανική 
θρησκεία. Από αυτή διαβάζονται στις εκκλησίες κείμενα της Παλαιάς 
Διαθήκης, π.χ. οι Ψαλμοί του Δαβίδ κτλ. 

(γ) Την Καινή Διαθήκη και άλλα πρώιμα χριστιανικά κείμενα. Μια νέα 
θρησκεία, για να βοηθηθεί στην εξάπλωσή της, είναι φυσικό να μιλήσει στη 
γλώσσα που θα γίνει κατανοητή από τον πολύ κόσμο. Η ελληνιστική Κοινή, 
ως η γλώσσα επικοινωνίας όλων των λαών της Ανατολικής Μεσογείου κατά 
την εξάπλωση του χριστιανισμού, αποτέλεσε το κατάλληλο – όπως 
αποδείχθηκε – όργανο για τη διάδοση του χριστιανισμού.  

(δ) Πολλές επιστολές και άλλα έγγραφα γραμμένα σε παπύρους, που 
βρέθηκαν στην Αίγυπτο και χρονολογούνται από τα τέλη του 4ου αιώνα 
π.Χ. ως τον 8ο αιώνα μ.Χ. Τα περισσότερα είναι γραμμένα στον απλό 
καθημερινό λόγο, και γι’ αυτό μας δίνουν πολλές και πολύτιμες 
πληροφορίες για τη μορφή της γλώσσας – δυστυχώς σχεδόν αποκλειστικά 
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για την Αίγυπτο, καθώς το παπυρικό υλικό δεν διατηρείται π.χ. στο 
(σχετικά) υγρό κλίμα της Ελλάδας. 

(ε) Τις διορθώσεις-παρατηρήσεις των γραμματικών δασκάλων. Σχόλιά 
τους του τύπου “να λες σκίμπους και όχι κράββατος” μάς δείχνουν τι 
λεγόταν εκείνη την εποχή (κράββατος) και τι πρότειναν οι Αττικιστές 
γραμματικοί να λέγεται. 
 
2. Δημιουργία της ελληνιστικής κοινής 
Η ελληνιστική κοινή δημιουργήθηκε σταδιακά υπό τις εξής συνθήκες: Τον 
4ο αιώνα π.Χ. δεν υπήρχε γλωσσική ενότητα στην αρχαία Ελλάδα. Κάθε 
πόλη-κράτος χρησιμοποιούσε ως επίσημη γλώσσα το δικό της ιδίωμα, που 
ήταν και η γλώσσα της καθημερινής επικοινωνίας των πολιτών της. Τα 
ιδιώματα αυτά ήταν αμοιβαία κατανοητά από τους Έλληνες, στον βαθμό 
που ήταν και πριν από μερικές δεκαετίες κατανοητά μεταξύ τους π.χ. τα 
κρητικά από τους Βορειοελλαδίτες ή τα βόρεια ελληνικά ιδιώματα από τους 
Κρητικούς. Μέσα όμως σε αυτή τη διαλεκτική πολυδιάσπαση υπήρχε και η 
αντίθετη ροπή, να διαμορφωθούν ευρύτερες διαλεκτικές ομάδες, με 
περιορισμό των επιμέρους διαφορών. Έτσι δημιουργήθηκαν: 

(α) διάφορες τοπικές κοινές, όπως η ιωνική κοινή της ιωνικής 
δωδεκαπόλεως (το γνωστό Πανιώνιον) στη Μ. Ασία, η δωρική κοινή στην 
Πελοπόννησο, η αιτωλική κοινή της Αιτωλικής Συμπολιτείας, προπάντων 
όμως η αττική κοινή· 

(β) υπεριδιωματικές λογοτεχνικές κοινές, π.χ. η δωρική κοινή της 
Σικελίας και της Ν. Ιταλίας. 

Έτσι οι Έλληνες ήταν ως έναν βαθμό εξοικειωμένοι με τη χρήση 
ορισμένων διαλέκτων ως κοινών οργάνων επικοινωνίας, γεγονός που 
βοήθησε στο ξεπέρασμα του γλωσσικού τοπικισμού και στη βαθμιαία 
ωρίμανση της ιδέας της χρήσης μιας κοινής ελληνικής γλώσσας. Οι 
κυριότεροι υποψήφιοι να αναλάβουν αυτό τον ρόλο κατά την ελληνιστική 
εποχή ήταν δύο, η ιωνική και η αττική. Τον 5ο αιώνα π.Χ. η διάλεκτος που 
φαινόταν να κερδίζει αυτό το παιχνίδι ήταν η ιωνική, που είχε αποκτήσει 
κύρος ως γλώσσα του πεζού επιστημονικού λόγου με τα έργα του 
Ηροδότου (Αλικαρνασσός, δωρική αποικία), του Ιπποκράτη (Κως, δωρική 
αποικία), του Ελλάνικου (Μυτιλήνη, αιολική αποικία).  

Στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα όμως η Αθήνα έγινε η μεγάλη πολιτική 
δύναμη και το πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Ελλάδας. Επίσημοι 
από την Αθήνα επισκέπτονταν ή έμεναν μόνιμα σε πολλές πόλεις γύρω από 
το Αιγαίο και Αθηναίοι άποικοι εγκαταστάθηκαν σε αυτές. Πολίτες από τις 
πόλεις που ανήκαν στην Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία έφερναν τις υποθέσεις τους 
στα αθηναϊκά δικαστήρια και χιλιάδες υπηρετούσαν στο αθηναϊκό ναυτικό 
ως κωπηλάτες. Στον Πειραιά, το μεγάλο εμπορικό κέντρο της Ανατολικής 
Μεσογείου, υπήρχε πολυπληθής κοινότητα μετοίκων από όλη την Ελλάδα. 

Έτσι, το τελευταίο τρίτο του 5ου αιώνα π.Χ. εξαπλώθηκε η χρήση και η 
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γνώση της αττικής διαλέκτου. Πρόκειται για τα χρόνια του 
Πελοποννησιακού Πολέμου, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα την ήττα της 
Αθήνας από τη Σπάρτη αλλά ταυτόχρονα την ισχυροποίηση της αττικής ως 
φιλολογικής γλώσσας. Τον 4ο αιώνα π.Χ. στη γραμματεία χρησιμοποιήθηκε 
σχεδόν μόνο η αττική (π.χ. Ξενοφώντας, Ισοκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, 
Θεόφραστος [Λέσβος], Έφορος [Κύμη Μ. Ασίας]). 

Η μορφή της αττικής που επικράτησε αφενός έκανε κάποιες 
παραχωρήσεις κυρίως προς την ιωνική, π.χ. η αττική χρησιμοποιεί το διπλό 
-ττ-, λέει δηλαδή θάλαττα, αλλά η κοινή υιοθετεί στην περίπτωση αυτή τον 
ιωνικό τύπο με τα δύο -σσ-, θάλασσα. Αφετέρου όμως, ήδη από τον 4ο 
αιώνα π.Χ., επέδρασε πάνω στις υπόλοιπες διαλέκτους, όπως φαίνεται από 
τις διαλεκτικές επιγραφές, που με την πάροδο του χρόνου εμφανίζονται 
ολοένα και περισσότερο αναμεμειγμένες με αττικά στοιχεία. 

Η αποφασιστικότερη στιγμή στη γλωσσική ιστορία της Ελλάδας κατά 
την εποχή αυτή ήταν η υιοθέτηση της αττικής κοινής από τον Φίλιππο της 
Μακεδονίας ως επίσημης γλώσσας του κράτους του στα μέσα του 4ου 
αιώνα π.Χ. Ο Φίλιππος συνειδητά επέλεξε την αττική και όχι τη 
μακεδονική ως επίσημο όργανο επικοινωνίας. Η μακεδονική ήταν μια 
διάλεκτος εντελώς άγνωστη στους υπόλοιπους Έλληνες, και επίσης μια 
διάλεκτος χωρίς καμία λογοτεχνική καλλιέργεια, χωρίς κανένα λογοτεχνικό 
και φιλολογικό κύρος. Με τον Μ. Αλέξανδρο η υιοθετημένη από τον 
Φίλιππο κοινή αττική διαδόθηκε σε όλες τις περιοχές που κατέκτησε και 
έγινε η επίσημη γλώσσα της καθημερινής επικοινωνίας στις πολυάριθμες 
ελληνικές πόλεις που ιδρύθηκαν από τον Μ. Αλέξανδρο και τους διαδόχους 
του στην Αίγυπτο, στη Συρία, στη Μεσοποταμία και στον ιρανικό κόσμο ως 
την Ινδία. Με άλλα λόγια έγινε η γλώσσα των εμπορικών συναλλαγών 
(lingua franca) αλλά και η γλώσσα του πολιτισμού και του πνεύματος 
(Kultursprache) πολλών ανατολικών λαών και, το σπουδαιότερο, μέσω των 
Ιουδαίων που επίσης τη μίλησαν, έγινε η γλώσσα της νέας θρησκείας, της 
χριστιανικής, γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για την κατοπινή της εξέλιξη 
στον ελληνικό και στον διεθνή χώρο.  

Η εξάπλωση της κοινής αττικής σε τόσο μεγάλο χώρο, όπως ήταν 
φυσικό, προκάλεσε τη διαφοροποίησή της προκειμένου να εξυπηρετήσει τις 
επικοινωνιακές ανάγκες τόσων πολλών και διαφορετικών πληθυσμών. Έτσι 
στην αρχική ιωνική επίδραση που δέχθηκε προστίθενται και αρκετά 
στοιχεία από τις υπόλοιπες διαλέκτους, ενώ η γλώσσα υπέστη και δομικές 
αλλαγές που είτε ήταν συνέχεια προηγούμενων τάσεων είτε ήταν νεότερες 
εξελίξεις που είχαν χαρακτήρα εξομάλυνσης / κανονικοποίησης.  
 
Η εξαφάνιση των αρχαίων διαλέκτων 
Με την εξάπλωση της ελληνιστικής κοινής οι αρχαίες διάλεκτοι 
εξαφανίστηκαν. Όπως μας δείχνουν οι επιγραφές (που έχουν όμως έναν 
βαθμό επισημότητας και είναι στην ουσία προϊόντα της αστικής κοινωνίας – 
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κανένας χωρικός δεν συνήθιζε να στήνει πέτρινες πλάκες), οι διάλεκτοι 
συρρικνώθηκαν με την εξής σειρά: 

(α) ιωνική: είναι η πρώτη που υποχωρεί. Από τον 4ο αιώνα π.Χ. οι 
επιγραφές συντάσσονται στην αττική και στα τέλη του 2ου – αρχές 1ου 
αιώνα π.Χ. στην ελληνιστική κοινή. 

(β) αιολική, βορειοδυτικές διάλεκτοι, κυπριακή: από τον 3ο αιώνα π.Χ. οι 
επιγραφές συντάσσονται στην ελληνιστική κοινή. Στην αιολική Λέσβο ως 
τον 1ο αιώνα π.Χ. οι επιγραφές γράφονται σε αυτή τη διάλεκτο. 

(γ) δωρική: στην Πελοπόννησο από τα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. οι 
επιγραφές γράφονται στην κοινή δωρική της Αχαϊκής Συμπολιτείας και, 
μετά τη διάλυσή της το 146 π.Χ., στην ελληνιστική κοινή. Στη Ρόδο όμως 
έχουμε επιγραφές σε μια ομοιόμορφη δωρική ως και τον 1ο αιώνα μ.Χ. Στην 
ύπαιθρο οι διάλεκτοι διατηρήθηκαν πολύ περισσότερο. Με βάση τις λίγες 
μαρτυρίες των συγγραφέων της εποχής, τα δωρικά μιλιούνταν ως τον 2ο 
μ.Χ αιώνα.  

Φαίνεται λοιπόν ότι σε δυσπρόσιτες περιοχές οι διάλεκτοι ή κάποιες 
τοπικές κοινές με ισχυρά διαλεκτικά στοιχεία διατηρήθηκαν για αρκετούς 
αιώνες μέσα στη χριστιανική περίοδο. Οι ισχυρότερες ενδείξεις για αυτό 
είναι τα δωρικά στοιχεία που βρίσκουμε σε νεοελληνικά ιδιώματα, όπως 
στα τσακώνικα και στα κατωιταλικά, αλλά και οι φωνητικές εξελίξεις σε 
νεοελληνικά ιδιώματα της Μ. Ασίας. 

 
Η επίδραση της ιωνικής 
Η ιωνική επίδραση είχε ως συνέπεια: 

(α) την αντικατάσταση των αττ. -ρρ- και -ττ- από τα ιωνικά -ρσ- και -σσ- 
αντίστοιχα, π.χ. ἄρσην, θάρσος, θάλασσα, γλῶσσα, ὀρύσσω· διατηρήθηκαν 
όμως και αττικοί τύποι, π.χ. ἡττάομαι αντί του ιωνικού ἐσσόομαι· ἐλάττων 
και κρείττων πλάι στα συχνότερα ἐλάσσων και κρείσσων· ή το αττ. πόρρω, 
που παραμένει γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο ιων. *πόρσω. 

(β) την αντικατάσταση του αττικού εῖ από τα ασυναίρετα ιωνικά εε, π.χ. 
ἐδέετο, ἐπλέετο. 
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Τα όρια μεταξύ των περιόδων 
 
Αν για την αρχή της διαμόρφωσης της ελληνιστικής κοινής υπάρχει 
ομοφωνία μεταξύ των μελετητών, αυτό δεν συμβαίνει για τα όρια ανάμεσα 
στην ελληνστική και στη μεσαιωνική ελληνική αλλά και ανάμεσα στη 
μεσαιωνική και στη νέα ελληνική. Οι Τριανταφυλλίδης, Ανδριώτης και 
Thumb θεωρούν ως αφετηρία της μεσαιωνικής ελληνικής το 330 μ.Χ. ενώ 
άλλοι, όπως οι Browning, Debrunner, Καψωμένος, Γιάνναρης, Χατζιδάκις 
και Αναγνωστόπουλος μεταθέτουν την αφετηρία στον 6ο αιώνα μ.Χ. Στη 
συνέχεια θα εξηγήσουμε τους λόγους αυτής της διαφορετικής 
αντιμετώπισης. 

Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη εκδοχή. Το 330 είναι η χρονιά της 
μεταφοράς της πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού κράτους από τη Ρώμη στην 
Κωνσταντινούπολη. Επομένως, ένα ιστορικό γεγονός, καθοριστικό για την 
πορεία του ελληνισμού, επιλέγεται ως ορόσημο και για τα γλωσσικά 
πράγματα. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς γνωρίζουμε πόσο οι 
ιστορικές εξελίξεις επηρεάζουν τα γλωσσικά πράγματα, τις γλωσσικές 
καταστάσεις. Αλλά υπάρχουν και γλωσσικοί λόγοι που οδηγούν στην 
επιλογή αυτού του ορίου. Από γλωσσική άποψη, ως τα τέλη του 3ου αιώνα 
μ.Χ. έχουν συντελεστεί όλες οι αλλαγές που διακρίνουν την κλασική αρχαία 
ελληνική από τη μεταγενέστερη. Πρόκειται για αλλαγές στη φωνητική, τη 
μορφολογία και τη σύνταξη, οι οποίες είναι όλες τους πολύ βασικές για τη 
διαμόρφωση της μεσαιωνικής γλώσσας. 

Και η δεύτερη χρονολόγηση όμως περιλαμβάνει μια χρονιά ορόσημο, το 
535 μ.Χ., όταν ο Ιουστινιανός αναγνωρίζει επίσημα την ελληνική ως γλώσσα 
της νομοθεσίας και γενικά της διοίκησης της αυτοκρατορίας, στη θέση της 
λατινικής. Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός με γλωσσικές προεκτάσεις, 
που ενισχύεται και από το ότι, από γλωσσική άποψη, από τον 6ο αιώνα και 
όχι νωρίτερα, πρωτοεμφανίζονται σε φιλολογικά κείμενα (π.χ. Ι. Μαλάλας, 
Ι. Μόσχος, Κύριλλος Κωνσταντινουπόλεως) και σε μη φιλολογικούς 
παπύρους (ως τον 7ο αιώνα) μερικά βασικά γλωσσικά χαρακτηριστικά της 
μεσαιωνικής.  

Ούτε όμως για το πότε τελειώνει η μεσαιωνική περίοδος υπάρχει 
ομοφωνία. Οι Τριανταφυλλίδης, Ανδριώτης και Browning θεωρούν ως τέλος 
το 1453, άλλοι το μεταθέτουν αργότερα και άλλοι τοποθετούν την 
αφετηρία της νέας ελληνικής νωρίτερα. Οι πρώτοι επιλέγουν πάλι ένα 
ιστορικό γεγονός καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του ελληνισμού, την 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης, για να θεωρήσουν ότι ως τότε πρέπει να 
μιλούμε για τη μεσαιωνική ελληνική, ενώ άλλοι τοποθετούν τη λήξη της 
περίπου στο 1100 μ.Χ., όταν πλέον εμφανίζονται χαρακτηριστικά δείγματα 
της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας, π.χ. ο Διγενής Ακρίτας· κάποιοι 
τρίτοι θεωρούν ότι το όριο αυτό πρέπει να μετατεθεί πολύ αργότερα, π.χ. 
το 1669, όταν και το τελευταίο μεγάλο κομμάτι της ελληνόφωνης 
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επικράτειας, δηλαδή η Κρήτη, πέφτει στα χέρια των Τούρκων. 
Τελικά δεν έχει σημασία ο ακριβής καθορισμός των ορίων κάθε περιόδου, 

επειδή οι γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς και οι αλλαγές συντελούνται 
συνήθως κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων, όπου το παλαιό και το νέο 
στοιχείο συνυπάρχουν. Η οριοθέτηση έχει επομένως περισσότερο 
μεθοδολογικό, πρακτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.  

 
Ανάλογα τώρα με το πότε θα δεχθούμε την έναρξη και τη λήξη αυτής της 
περιόδου, μιλάμε και για φάσεις της μεσαιωνικής ελληνικής. Η πρώτη 
ξεκινά από το 330 μ.Χ. (ή από τον 6ο αιώνα) και φτάνει ως το 1100 μ.Χ. 
περίπου και η δεύτερη από το 1100 μ.Χ. ως το 1453 μ.Χ. ή το 1669 
αντίστοιχα. Αν βέβαια δεχτούμε ότι η μεσαιωνική ελληνική σταματάει το 
1100 μ.Χ., τότε την περίοδο από αυτή την εποχή ως το 1453 μ.Χ. ή το 1669 
αντίστοιχα την ονομάζουμε πρώιμη νεοελληνική. 
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Αττικισμός 
 
Ένα από τα σημαντικότερα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την περίοδο της 
ελληνιστικής κοινής, απαραίτητο για τη σωστή κατανόηση και περιγραφή 
της γλωσσικής μορφής εκείνης της εποχής αλλά, επίσης, με σημαντικές 
επιπτώσεις στην ιστορία της μεσαιωνικής και της νέας ελληνικής, είναι ο 
Αττικισμός, μια γλωσσική τάση που εμφανίζεται στα τέλη του 1ου αιώνα 
π.Χ. Οι αττικιστές θεωρούσαν τη γλωσσική αλλαγή ως μια κατάσταση 
γλωσσικής παρακμής. Πίστευαν ότι τα μόνα σωστά ελληνικά ήταν η 
γλώσσα των κλασικών συγγραφέων και ισχυρίζονταν ότι για την απουσία 
σπουδαίων έργων ευθυνόταν η ίδια η ελληνιστική κοινή. Έπρεπε λοιπόν, 
κατά την άποψή τους, η ελληνιστική κοινή, προφορική και γραπτή (που 
ήταν συντηρητικότερη από την προφορική), να εξοβελιστεί και οι ομιλητές 
να επιστρέψουν στην αττική (δηλαδή να προσπαθήσουν να μιλήσουν και να 
γράψουν σε αυτή). Αποτέλεσμα της τάσης αυτής για γλωσσικό καθαρισμό 
ήταν μια τεχνητή διγλωσσία, που έγινε χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
ιστορίας της ελληνικής στα επόμενα χρόνια ως τα τέλη του 20ού αιώνα.  

Στον γραπτό λόγο ο Αττικισμός επικράτησε για ποικίλους λόγους. Οι 
σημαντικότεροι είναι οι εξής: 

(1) Η αντίδραση στη ρωμαϊκή κατοχή και η νοσταλγία για τη δοξασμένη 
εποχή της ελληνικής ελευθερίας. 

(2) Η ολοένα αυξανόμενη διαφορά ανάμεσα στη σύγχρονη ζωντανή 
γλώσσα και στη γλώσσα της γραμματείας, που πάνω της βασιζόταν η 
παιδεία. Καθώς μάλιστα προχωρούσε η εξέλιξη της ελληνιστικής κοινής, το 
πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι δάσκαλοι γινόταν ολοένα και πιο δύσκολο. 

(3) Είναι πιθανό πως ήδη είχε αρχίσει μια διαλεκτική διαφοροποίηση 
μέσα στην ελληνιστική κοινή, παρόλο που έχουμε ελάχιστες άμεσες 
ενδείξεις για αυτό. 

(4) Μια κοινωνία που είναι διαιρεμένη σε τάξεις χρειάζεται σύμβολα 
γοήτρου και αίγλης. Αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν 
μπορούσαν, μιμούμενοι την κλασική αττική, να ξεχωρίζουν από τους 
απαίδευτους. 

Έτσι οι λόγιοι της εποχής άρχισαν να μιμούνται τον αττικό γραπτό λόγο, 
με αποτέλεσμα όμως η λογοτεχνία να γίνεται τεχνητή και φτωχή. 

Την περίοδο αυτή εμφανίζεται μια συλλογή διδακτικής γραμματείας, 
που συμβουλεύει τι πρέπει να λέει κανείς και τι όχι. Μάλιστα τόσο μεγάλη 
ήταν η εμμονή στην αττική, ώστε στους Δειπνοσοφιστές του Αθήναιου 
βρίσκουμε ένα πρόσωπο με το παρατσούκλι «Κειτούκειτος», επειδή για 
κάθε καινούργιο θέμα συζήτησης ρωτούσε αν «κεῖται ἢ οὐ κεῖται», δηλαδή 
αν μαρτυρείται στα κλασικά κείμενα. 

Για παράδειγμα, στο έργο του Φρύνιχου Ἐκλογαὶ ῥημάτων καὶ ὀνομάτων 
ἀττικῶν (γραμματικός του 2ου αιώνα μ.Χ. από τη Βιθυνία) συναντούμε 
αφορισμούς όπως: 
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όχι νηρόν αλλά πρόσφατον, ἀκραιφνές 
όχι σάρωσον αλλά παρακόρησον 
όχι ψύλλος αλλά ψύλλα 
όχι βασίλισσα αλλά βασίλεια ή βασιλίς 
όχι ἤμην αλλά ἦν 
όχι ἀγαθώτερος αλλά μάλλον ἀγαθός 
Ο Αττικισμός δεν κατόρθωσε βέβαια να σταματήσει την εξέλιξη της 

ζωντανής γλώσσας, π.χ. το νηρὸν ὕδωρ (> νερό) δεν έγινε πρόσφατον. 
Στον γραπτό λόγο όμως κανένα πεζογραφικό έργο του 1ου αιώνα μ.Χ. 

δεν έμεινε ανεπηρέαστο, αν και ο βαθμός επίδρασης διαφέρει, π.χ. οι 
δάσκαλοι της ρητορικής (Ηρώδης ο Αττικός, 2ος αιώνας μ.Χ., 
Φιλόστρατος, 2ος–3ος αιώνας μ.Χ., Αιλιανός, 2ος–3ος αιώνας μ.Χ. κ.ά.) 
αποφεύγουν τους τύπους της ελληνιστικής κοινής με σχολαστικότητα και 
χρησιμοποιούν αττικές λέξεις και εκφράσεις παρμένες από τα λεξικά. Ο 
Λουκιανός (Σύρος, 2ος αιώνας μ.Χ.) αττικίζει αλλά και σατιρίζει τις 
ακρότητες των συγχρόνων του. Ο Πλούταρχος (1ος–2ος αιώνας μ.Χ) και ο 
Γαληνός (2ος αιώνας μ.Χ.) αποφεύγουν τη δουλική μίμηση των αρχαίων 
προτύπων και χρησιμοποιούν στοιχεία από την ομιλούμενη γλώσσα, ιδίως 
στο λεξιλόγιο. Ο Μάρκος Αυρήλιος (2ος αιώνας μ.Χ.) γράφει το Εἰς ἑαυτόν 
στην φιλολογική κοινή, ενώ αλλού (π.χ. σε μια επιστολή στη μητέρα του) 
αττικίζει. 

Όλοι όσοι προσπάθησαν να γράψουν σε μια γλωσσική μορφή που δεν την 
ήξεραν καλά έκαναν αναρίθμητα λάθη. Από τα λάθη αυτά όμως μπορούμε 
να συναγάγουμε τις εξελίξεις στη ζωντανή γλώσσα της εποχής. 

Αντίθετα τα Ευαγγέλια γράφηκαν στην ομιλούμενη γλώσσα της εποχής 
και γι’ αυτό αποτελούν σημαντικότατη πηγή για τη μελέτη της. Ήταν η 
δημιουργική εποχή της θεμελίωσης του χριστιανισμού και οι συγγραφείς 
ήθελαν να φέρουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας στον απλό, αμόρφωτο λαό, 
και δεν επιζητούσαν βεβαια να συντάξουν φιλολογικά έργα. Η γλώσσα των 
Ευαγγελίων και των πρώτων χριστιανών συγγραφέων (1ος–2ος αιώνας), 
που έγραφαν όπως μιλούσαν, σηματοδότησε και την περίοδο του πρώτου 
δημοτικισμού.  

Αργότερα όμως οι χριστιανοί συγγραφείς άρχισαν να αττικίζουν, 
εγκαταλείποντας τη γλώσσα του λαού, ίσως για να προσελκύσουν και τους 
μορφωμένους ειδωλολάτρες (2ος αιώνας μ.Χ.). Η εκκλησία συμφιλιώθηκε με 
το κράτος και οι μεγάλοι Πατέρες του 4ου αιώνα (Βασίλειος, Γρηγόριος ο 
Ναζιανζηνός και Ιωάννης Χρυσόστομος) χρησιμοποίησαν την αρχαΐζουσα 
φιλολογική γλώσσα, που ήταν ένα είδος lingua franca για τις μορφωμένες 
τάξεις. Έτσι όμως προστέθηκε επιπλέον γόητρο στη λόγια γλώσσα και 
διαιωνίστηκε η διγλωσσία.  

 
Αποτελέσματα του Αττικισμού 
Ο Αττικισμός είχε αρνητική επίδραση στην ελληνική γλώσσα. Εκτός από το 
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ότι έγινε αιτία να δημιουργηθεί μια τεχνητή διγλωσσία που διήρκεσε ως τις 
μέρες μας, οδήγησε στη διάσπαση της πνευματικής ενότητας του 
ελληνισμού και στη δημιουργία χάσματος ανάμεσα στους λογίους και τον 
λαό. Η λογοτεχνική γλώσσα παρέμεινε άκαμπτη και αφύσικη. Τέλος, η 
απουσία έργων στη λαϊκή γλώσσα της κάθε εποχής στέρησε την επιστήμη 
από τις πηγές για τη μελέτη της εξέλιξης της ελληνικής για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. 

Από την άλλη όμως πρέπει κανείς να παραδεχτεί ότι στην 
πραγματικότητα η κοινή νεοελληνική ενσωμάτωσε πολλά στοιχεία από τη 
γραπτή παράδοση όλων αυτών των αιώνων και συνεχίζει να το κάνει, 
διευρύνοντας τις εκφραστικές της δυνατότητες. (Horrocks 1997, xvi). 
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Γλωσσικές αλλαγές κατά την ελληνιστική περίοδο 
 
1. Φωνολογικό επίπεδο 
Φωνήεντα 
Πρέπει να θυμηθούμε ότι το φωνηεντικό σύστημα της κλασικής αττικής 
διαλέκτου του 4ου αιώνα π.X. ήταν το εξής (με πέντε βραχέα και επτά 
μακρά φωνήεντα): 
     βραχέα       μακρά 
   μπροστινά πίσω   μπροστινά   πίσω 
κλειστά   ĭ,         ī, ȳ      ū 
      ẹ              
μεσαία                ǭ 
ανοιχτά     ă         ā 

 
Η αντιπροσώπευση των φωνημάτων στη γραφή ήταν ως εξής: 
     βραχέα       μακρά 
   μπροστινά πίσω   μπροστινά   πίσω 
κλειστά   I, Y        Ι, Υ      ΟΥ 
      E   O      ΕΙ     
μεσαία              H  Ω 
ανοιχτά     A         A 

 
Το σύστημα αυτό διατηρήθηκε στη γλώσσα για τρεις περίπου αιώνες. Κατά 
την ελληνιστική εποχή γίνονται οι εξής αλλαγές: 

Tον 2ο αιώνα π.X. το // συνέπεσε με το /ī/. H σύμπτωση του // με το /ī/ 
και όχι με το // ερμηνεύεται αν υποθέσουμε ότι εμφανίζεται μια τάση τα 
μακρά φωνήεντα να προφέρονται κλειστά και τα βραχέα ανοιχτά. 
Oπωσδήποτε κάποιο ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι ως τότε το /ī/ είχε 
σχετικά μικρή συχνότητα, με αποτέλεσμα η σύμπτωσή του με ένα άλλο 
φώνημα να μη θέτει σε κίνδυνο τις διακριτικές δυνατότητες της γλώσσας. 
Το αποτέλεσμα ήταν το σύστημα να πάρει την ακόλουθη μορφή. 

     βραχέα       μακρά 
   μπροστινά πίσω   μπροστινά   πίσω 
κλειστά   ĭ,         ī, ȳ      ū 
μεσαία    ĕ   ŏ      ē    ō 
ανοιχτά     ă         ā 
 

     βραχέα       μακρά 
   μπροστινά πίσω   μπροστινά   πίσω 
κλειστά   I, Y        Ι ΕΙ, Υ     ΟΥ 
μεσαία    E   O       H   Ω 
ανοιχτά     A         A 
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H συμμετρία του συστήματος των μακρών διαταράχθηκε προσωρινά από 
την εμφάνιση ενός νέου μακρού ανοιχτού //, που προέκυψε από τον 
μονοφθογγισμό της διφθόγγου <ΑΙ> γύρω στο 100 μ.X. H διαταραχή αυτή 
δεν κράτησε περισσότερο από 50 χρόνια. Tο μακρό κλειστό // <Η> (< 
παλιό <ΕΙ>) συνέπεσε με το μακρό /ī/ και το μακρό ανοιχτό // <ΑΙ> πήρε 
ενδιάμεση θέση. Έτσι προέκυψε το σύστημα του πίνακα που ακολουθεί (με 
την αντιπροσώπευση στη γραφή που δίνεται στη συνέχεια). 

 
     βραχέα       μακρά 
   μπροστινά πίσω   μπροστινά   πίσω 
κλειστά   ĭ,         ī, ȳ      ū 
μεσαία    ĕ   ŏ      ē   ō  
ανοιχτά     ă         ā 

 
     βραχέα       μακρά 
   μπροστινά πίσω   μπροστινά   πίσω 
κλειστά   Ι, Υ        Ι Η ΕΙ, Υ ΟΙ   ΟΥ 
μεσαία    Ε   Ο       ΑΙ   Ω 
ανοιχτά     Α         Α 

 
Tην ίδια περίπου εποχή η φωνολογική αντίθεση ανάμεσα στα μακρά και 
στα βραχέα έπαψε να ισχύει και έτσι προέκυψε ένα σύστημα έξι 
φωνηέντων: 

 
   μπροστινά   πίσω 
κλειστά   i, y    u 
μεσαία    e   o   
ανοιχτά     a   

 
   μπροστινά   πίσω 
κλειστά   Ι Η ΕΙ, Υ ΟΙ   ΟΥ 
μεσαία    Ε ΑΙ   Ο Ω 
ανοιχτά     Α 

 
Σύμφωνα 
Από τις τρεις τάξεις που υπήρχαν στην κλασική αττική, τα άηχα κλειστά p, 
t, k, τα ηχηρά κλειστά b, d, g και τα άηχα δασέα ph, th, kh, μόνο η πρώτη 
διατηρείται. Τα δεύτερα γίνονται ηχηρά εξακολουθητικά v, δ, γ και τα 
τρίτα άηχα εξακολουθητικά f, θ, x αντίστοιχα. Τα m, n, l, r διατηρούνται. Οι 
δύο αλλοφωνικές ποικιλίες του s, τα [s] και [z] γίνονται ανεξάρτητα 
φωνήματα. Επίσης, παύει να προφέρεται το δασύ πνεύμα [h]. 

Τα διπλά σύμφωνα απλοποιούνται στους τελευταίους αιώνες της 
ελληνιστικής κοινής. Η διατήρησή τους όμως σε νεοελληνικά ιδιώματα (π.χ. 
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στα κατωιταλικά, στα κυπριακά, στα δωδεκανησιακά) και ή τροπή τους σε 
δασέα στα τσακώνικα δείχνουν δύο πράγματα: 

(α) αφενός ότι όντως προφέρονταν ως διπλά στην αρχαιότητα, 
(β) αφετέρου ότι η καθιέρωση της αττικής κοινής δεν επέφερε τον πλήρη 

αφανισμό των αρχαίων διαλέκτων. 
Οι αλλαγές αυτές ολοκληρώνονται ως και τον 3ο αιώνα μ.Χ. Οι ενδείξεις 

για τις αλλαγές αυτές προέρχονται (α) από την προφορά της νέας 
ελληνικής, (β) από τη μεταγραφή δανείων από και προς ξένες γλώσσες, και 
(γ) από ορθογραφικά λάθη, π.χ. ραῦδος αντί ράβδος, κατεσκέβασαν αντί 
κατεσκεύασαν. 

Τα b, d, g ενδεχομένως υπήρχαν ως φθόγγοι, προς τους τελευταίους 
αιώνες της ελληνιστικής κοινής (α) από δάνεια της λατινικής, π.χ. ακουμπώ 
< accumbo, (β) ως αλλοφωνικές πραγματώσεις σε περιβάλλον ύστερα από 
έρρινο, π.χ. ἐμβαίνω (> νεοελλ. μπαίνω), πέντε (> πένdε). 
 
Επιπλέον, ο μουσικός τόνος (όπου η τονισμένη συλλαβή προφέρεται σε 
υψηλότερη συχνότητα) αντικαθίσταται από τον δυναμικό (όπου η τονισμένη 
συλλαβή προφέρεται με μεγαλύτερη ένταση). Αυτό έγινε ως τον 2ο αιώνα 
μ.Χ. και πάντως σίγουρα ως τον 5ο αιώνα είχε ολοκληρωθεί. Τόνοι και 
πνεύματα πρωτοχρησιμοποιήθηκαν από τον Αριστοφάνη τον Βυζάντιο γύρω 
στο 200 π.Χ. Σε κάποια έκταση χρησιμοποιούνται από τον 2ο/3ο αιώνα 
μ.Χ. και γενικεύονται τον 9ο/10ο αιώνα με την καθιέρωση της 
μικρογράμματης γραφής. 
 
Τελικά η ριζική αναδιάρθρωση του φωνολογικού συστήματος ήταν 
ανεπαίσθητη από τους ομιλητές, η αλλαγή όμως στη δομή της γλώσσας 
ήταν, όπως φάνηκε, μεγάλη σε έκταση και σε βάθος.  
 
4. Μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο 
Οι σπουδαιότερες αλλαγές την εποχή αυτή είναι οι εξής (πρβ. επιστολή 2 
στο Παράρτημα): 

(1) Ο δυϊκός αριθμός χάνεται. 
(2) Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ιον (-ίον) και τα κύρια ονόματα σε -ιος 

τράπηκαν σε -ιν και σε -ις αντίστοιχα από τον 2ο αιώνα μ.Χ. και μετά, π.χ. 
φυλακτήριν, Ἀντώνις. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και στα προσηγορικά 
ουσιαστικά και στα επίθετα σε -ιος. 

(3) Ανώμαλα ουσιαστικά αντικαθίστανται από ομαλά συνώνυμά τους, 
π.χ. πρόβατον αντί ὄϊς, νηρόν αντί ὕδωρ.  

(4) Ανώμαλα παραθετικά, π.χ. θάττων – τάχιστος, σχηματίζονται πλέον 
με τα μορφήματα -τερος, -τατος, π.χ. ταχύτερος – ταχύτατος. 

(5) Τα ρήματα σε -μι τρέπονται σε -ω, π.χ. δείκνυμι > δεικνύω. 
(6) Ανώμαλα ρηματικά παραδείγματα, όπως οἶδα, οἶσθα, οἶδε, 

εξομαλύνονται σε οἶδα, οἶδας, οἶδε. 
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(7) Προσωπικές καταλήξεις ενοποιούνται, π.χ. το -σαν του γ΄ πληθ. του 
αορίστου επεκτείνεται και στο γ΄ πληθ. του παρατατικού, π.χ. ἐγράφοσαν. 

(8) Ο σιγματικός αόριστος επεκτείνεται, π.χ. ἐνέμησα αντί ἔνειμα. 
(9) Ο μονολεκτικός μέλλοντας παραμερίζεται από περιφράσεις. 
(10) Περιφραστικοί σχηματισμοί με το εἰμί ή το ἔχω + απαρέμφατο ή 

μετοχή χρησιμοποιούνται αντί του παρακειμένου και του υπερσυντέλικου. 
(11) Η οριστική και η υποτακτική του ενεστώτα συμπίπτουν 

μορφολογικά. 
(12) Η ευκτική αντικαθίσταται από την υποτακτική ή από περιφράσεις. 
(13) Η παθητική φωνή αντικαθιστά τη μέση, π.χ. ἐγενήθην αντί 

ἐγενόμην. 
(14) Η δοτική ως έμμεσο αντικείμενο αρχίζει να εξασθενεί· σε μη 

λογοτεχνικούς παπύρους έχουμε τα πρώτα παραδείγματα σε γενική ή 
αιτιατική με αντωνυμίες ήδη από τον 1ο αιώνα π.Χ., π.χ. δώσω σου, 
ἀποστελῶ σε, και με ουσιαστικά από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, 
π.χ. ἔδωκα Μαξίμου. 

Οι περισσότερες από τις αλλαγές αυτές είχαν συντελεστεί ως τον 3ο 
αιώνα μ.Χ. 
 
5. Λεξιλόγιο 
Την εποχή αυτή το λεξιλόγιο αλλάζει ή εμπλουτίζεται, ιδιαίτερα μέσα από 
τρεις διαδικασίες: 

(α) Την παραγωγή· μετακλασικές παραγωγικές καταλήξεις γίνονται 
πολύ εύχρηστες (π.χ. -τής, -σις, -μός, -μα (για ουσιαστικά), -ικός, -ινός, -τός 
(για επίθετα), -εύω, -ίζω (για ρήματα), ενώ προστίθενται και άλλες από τη 
λατινική, π.χ. -άριος, -ιανός, -ᾶτος. 

Η κυριότερη όμως εξέλιξη στα ελληνιστικά χρόνια, που θα κορυφωθεί 
στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, είναι η αναδιάρθρωση του κλιτικού 
συστήματος που είχε άμεσο αντίκτυπο στο λεξιλόγιο . Το ονοματικό κλιτικό 
σύστημα υφίσταται σημαντικές αλλαγές στις οποίες παίζει σημαντικότατο 
ρόλο ο υποκορισμός. Τα αρχαία υποκοριστικά σε -ίον, που είχαν ήδη 
αρχίσει να χάνουν την υποκοριστική τους σημασία, αντικαθιστούν τώρα σε 
μεγάλο βαθμό τις πρωτότυπες λέξεις. Αυτό συμβαίνει σε ουσιαστικά και 
των τριών κλίσεων της αρχαίας ελληνικής, συστηματικότερα όμως στην 
τρίτη, που παρουσίαζε και τη μεγαλύτερη μορφολογική ποικιλία: από τη 
στιγμή που οι τύποι παῖς και παιδίον γίνονται σημασιολογικά ισοδύναμοι, ο 
πρώτος αρχίζει να υποχωρεί προς όφελος του δεύτερου. Kάτι ανάλογο 
συμβαίνει και σε λέξεις που δεν είναι συγγενείς ετυμολογικά, έχουν όμως 
παρόμοια σημασία. Λέξεις της κλασικής που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
μορφολογική ποικιλία αντικαθίστανται από άλλες με τις οποίες μέχρι τότε 
συνυπήρχαν: το αττ. ναῦς αντικαταστάθηκε από τη συνώνυμη λέξη πλοῖον, 
το ὗς από το χοῖρος, το ἀρήν από το ἀμνός.  

Τα επίθετα ακολουθούν σε γενικές γραμμές την εξέλιξη των ουσιαστικών. 
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Αρκετά τριτόκλιτα επίθετα της αρχαίας ελληνικής σε -ης και -ων 
εμφανίζουν στην ελληνιστική εποχή παράλληλους τύπους σε -ος, που τελικά 
θα υπερισχύσουν, π.χ. αρχ. ἀκριβής > ἀκριβός, ἀσχήμων > ἄσχημος. Στο 
ρηματικό σύστημα συχνός είναι ο μεταπλασμός, η αναλογική δηλαδή 
δημιουργία νέου ενεστώτα με βάση συνήθως το συνοπτικό ρηματικό θέμα 
που απαντάται στον αόριστο. Η αντικατάσταση των κλασικών τύπων της 
συζυγίας σε -μι από αντίστοιχους νέους σε -ω εντάσσεται και αυτή στο ίδιο 
πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ρηματικού κλιτικού συστήματος, π.χ. αρχ. 
δείκνυμι > δεικνύω. 

(β) Τον δανεισμό λέξεων. 
Κατά τη διάρκεια της εποχής αυτής, και κυρίως από τον 2ο αιώνα π.Χ. 

και μετά, περνούν στην ελληνική γλώσσα πολλά δάνεια από τη λατινική, 
άλλα που ανήκουν στο διοικητικό, στρατιωτικό και οικονομικό λεξιλόγιο, 
π.χ. άρματα ‘όπλα’ < arma, κάστρο < castrum, καβαλλάριος (νεοελλ. 
καβαλάρης) < caballarius, λεγεών (νεοελλ. λεγεώνα) < legio, κουστωδία < 
custodia, πραιτώριον < praetorium, τίτλος < titulus, σαγίτα < sagitta, 
δηνάριον < denarius, κοδράντης < quadrans, και άλλα στο καθημερινό: 
άσπρος < asper, βούλλα < bulla (νεοελλ. βούλα), λῶρος (νεοελλ. λουρί) < λατ. 
lorum. Ειδικά σε ορισμένους τομείς του λεξιλογίου η επίδραση της λατινικής 
είναι καταλυτική. Τα ονόματα όλων των μηνών που χρησιμοποιούμε σήμερα 
είναι λατινικά, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος κτλ. Και βέβαια, 
εισέρχονται και χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα λατινικά κύρια ονόματα: 
Αντώνιος, Ιουλία, Κωνσταντίνος, Παύλος. 

Ένα μεγάλο γεγονός έρχεται επίσης να καθορίσει την πορεία του 
ελληνικού έθνους αυτή την εποχή, και αυτό δεν είναι άλλο από τη γνωριμία 
των Ελλήνων με τη χριστιανική θρησκεία. Στο θρησκευτικό λεξιλόγιο 
συμβαίνει τεράστια ανατροπή. Λέξεις που συνδέονται με την παλαιά 
πολυθεϊστική θρησκεία εξαφανίζονται και παραχωρούν τη θέση τους σε 
δάνεια από την εβραϊκή και την αραμαϊκή. Στα Ευαγγέλια και στην πρώιμη 
χριστιανική γραμματεία εμφανίζονται αρκετά δάνεια από τα εβραϊκά ή τα 
αραμαϊκά, π.χ. ἀμήν, βάϊς, μαμωνᾶς, (το) μάννα, Μεσσίας, Πάσχα, 
Σάββατο, σατανᾶς, ὡσαννά, σεραφείμ, χερουβείμ. Δάνεια από τις γλώσσες 
αυτές έχουμε και στο επίπεδο των ανθρωπωνυμίων: Άννα, Ελισάβετ, 
Εμμανουήλ, Θωμάς, Ιωάννης, Λουκάς, Μαρία, Μιχαήλ είναι μερικά από 
αυτά. 

(γ) Τη σημασιολογική μετακίνηση λέξεων που προϋπήρχαν, π.χ. παιδεύω 
‘εκπαιδεύω’ > ‘τιμωρώ’, κοίμησις ‘ύπνος’ > ‘θάνατος’. Η διατήρηση της 
πρώτης σημασίας εξασφαλίστηκε από τη φιλολογική παράδοση. 
Σημασιολογική μετακίνηση έγινε και σε λέξεις που προϋπήρχαν στην 
αρχαία ελληνική αλλά τροποποίησαν τη σημασία τους υπό την επίδραση 
της λατινικής (π.χ. το αρχ. ὕπατος ‘ο πιο ψηλός’ εξειδικεύεται τώρα στη 
σημασία του λατ. consul), ή της εβραϊκής και της αραμαϊκής γλώσσας, π.χ. 
άγγελος αρχικά ‘αγγελιοφόρος’, εκκλησία αρχικά ‘συνέλευση του λαού’, 
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ηγούμενος αρχικά ‘ηγέτης’, λειτουργία αρχικά ‘υπηρεσία προς τον λαό’, 
παράδεισος αρχικά ‘κήπος’.  
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Μεσαιωνική ελληνική – Ίδρυση και εξελληνισμός του 
βυζαντινού κράτους 

 
Η επόμενη περίοδος που αναγνωρίζουμε για την ελληνική γλώσσα είναι 
αυτή της μεσαιωνικής ελληνικής. Η (πρώιμη) μεσαιωνική κοινή, δηλαδή το 
γλωσσικό όργανο της Ανατολικής Ρωμαϊκής (Βυζαντινής) Αυτοκρατορίας, 
συνεχίζει μια σχεδόν γραμμική πορεία εξέλιξης τους πρώτους αιώνες του 
Βυζαντίου, και, πριν από τον 11ο αιώνα, διασπάται κατά τόπους και 
δημιουργεί διαλεκτικές ποικιλίες, κυρίως – και αρχικά – στα μέρη που 
σταδιακά αποκόπτονται από το Βυζάντιο, λόγω της κατάκτησής τους από 
τους γείτονές του. Η πολιτική και διοικητική διάσπαση της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, με την απώλεια εδαφών όπως η Κάτω Ιταλία, η ενδοχώρα 
της Μ. Ασίας, η Κύπρος κτλ., ευνοεί αυτή τη νέα διαλεκτική διάσπαση, που 
συνδέεται με τη δημιουργία των νεοελληνικών διαλέκτων και των 
μεσαιωνικών προδρόμων τους.  

Καθοριστική χρονολογία για το Ανατολικό Ρωμαϊκό (Βυζαντινό) κράτος 
θεωρείται το 330 μ.Χ., όταν μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη η 
πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Ο βυζαντινός πολιτισμός προκύπτει από 
τη συνένωση τεσσάρων στοιχείων, του (μεσαιωνικού) ελληνισμού, του 
ρωμαϊκού κράτους, της επίδρασης της Ανατολής (και της Αιγύπτου) και του 
χριστιανισμού, που είχε πια αναγνωριστεί ως επίσημη θρησκεία. 

Κατά τους πρώτες αιώνες της αυτοκρατορίας όργανο του βυζαντινού 
πολιτισμού ήταν η λατινική, που χρησιμοποιούνταν στην αυλή, από τους 
κρατικούς υπαλλήλους, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τον στρατό κτλ. Στα 
λατινικά γράφονταν οι επιγραφές στα νομίσματα, λατινικό ήταν το 
ημερολόγιο κτλ. Τα λατινικά ήταν η μητρική γλώσσα του Μ. Κωνσταντίνου, 
ο οποίος φαντάστηκε τη «Νέα Ρώμη», την Κωνσταντινούπολη, ρωμαϊκή και 
λατινόγλωσση.  

«Βασιλεία των Ρωμαίων» και «Ρωμανία» ονόμαζαν οι βυζαντινοί το κράτος 
τους, ο πατριάρχης ήταν «Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Νέας 
Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης» και οι αυτοκράτορες ήταν «βασιλείς 
και αυτοκράτορες των Ρωμαίων». Για αυτό και οι Τούρκοι, πολλούς αιώνες 
αργότερα, ονόμασαν Rum τους ορθόδοξους χριστιανούς του βυζαντινού 
κράτους που κατέκτησαν. 

Ανεξάρτητα από τη μητρική γλώσσα που είχαν, οι υπήκοοι του Ρωμαϊκού 
κράτους ήταν αρχικά Ρωμαίοι. Όταν το κράτος χωρίστηκε σε Ανατολικό και 
Δυτικό, στο πρώτο η λέξη πήρε εθνογραφική σημασία και σήμαινε τον 
‘Έλληνα’ (Ρωμαίος > Ρωμιός), και η ονομασία αυτή διατηρήθηκε ως την 
τουρκική κατάκτηση, όπως φαίνεται από το ότι στην τουρκική Rum-ili 
σημαίνει ‘τόπος Ρωμιών’ και Rum-luk ‘ρωμιοσύνη’. Μάλιστα ο όρος Έλλην 
στους πρώτους αιώνες της αυτοκρατορίας σήμαινε τον ‘εθνικό’, τον 
‘ειδωλολάτρη’. Η ίδια η ελληνική εκπαίδευση θεωρήθηκε αρχικά 
ειδωλολατρική, χάνοντας την παλαιά της αίγλη. Αντίθετα στη Δύση η λέξη 
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Ρωμανία πήρε γλωσσικό περιεχόμενο και δήλωνε τους ρωμανόφωνους, 
αυτούς δηλαδή που μιλούσαν μια από τις γλωσσικές ποικιλίες της 
λατινικής, οι οποίες εξελίθηκαν στις γνωστές νεολατινικές γλώσσες. 

Αρχικά τα ελληνικά και τα λατινικά είχαν καθημερινή επαφή και 
συνυπήρχαν. Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε ελληνόγλωσσο και 
λατινόγλωσσο πανεπιστήμιο. Την εποχή αυτή σημειώθηκε μεγάλη 
επίδραση της λατινικής στην ελληνική. Η επίδραση όμως αυτή άρχισε σιγά 
σιγά να υποχωρεί:  

(α) το 535 μ.Χ ο Ιουστινιανός καθιέρωσε τα ελληνικά ως γλώσσα της 
νομοθεσίας και του δικαίου, για να είναι κατανοητοί οι νόμοι από τους 
υπηκόους του, ενώ  

(β) ο Ηράκλειτος αργότερα (610-641) κατέστησε την ελληνική επίσημη 
γλώσσα του κράτους. 

Σε αυτό συνέβαλε η απώλεια των μη ελληνικών επαρχιών: της Ιταλίας, με 
εξαίρεση τη Ραβέννα και το νοτιότατο τμήμα της χερσονήσου, από τους 
Λομβαρδούς το 568 μ.Χ., της Ισπανίας από τους Βησιγότθους το 585 μ.Χ., 
και κυρίως των ανατολικών επαρχιών από τους Άραβες (η επαρχία Αραβίας 
το 634 μ.Χ., η Συρία το 636 μ.Χ., η βυζαντινή Μεσοποταμία το 639 μ.Χ., η 
Αλεξάνδρεια το 646 μ.Χ.). Οι απώλειες αυτές περιόρισαν το βυζαντινό 
κράτος στον συμπαγή και ζωτικό χώρο του ελληνισμού (νότια Βαλκάνια και 
Μικρά Ασία). 

Σήμερα έχουν απομείνει στη γλώσσα λίγα λατινικά κατάλοιπα, κυρίως 
λεξιλογικά, ενώ στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας διατηρούνται 
ορισμένες λατινογενείς γλωσσικές νησίδες, όπου μιλιούνται τα 
κουτσοβλάχικα.  

 
H λατινική επίδραση 
Ακόμη και μετά τον 6ο αιώνα μ.Χ. η επίδραση της λατινικής δεν 
περιορίστηκε:  

(α) λατινικές εκφράσεις διατηρήθηκαν για καιρό στην αυλική εθιμοτυπία, 
π.χ. του βίγκας (< tu vincas), ιν μούλτος άννος (< in multos annos), deus 
conservet imperium vestrum (Κ. Πορφυρογέννητος) κτλ.  

(β) διάφορα τοπωνύμια ήταν για καιρό λατινικά. 
(γ) η κοινή νεοελληνική διατηρεί μέχρι σήμερα δάνεια που πέρασαν στη 

γλώσσα από τη λατινική εκείνη την εποχή: σε μερικά μέρη ονομάζουν την 
πλατεία της αγοράς φόρο, ενώ στην κοινή υπάρχει η έκφραση βγάζω στη 
φόρα < λατ. forum· άλλες λέξεις είναι: ακουμπώ < accumbo, βούλα < bulla, 
κάμπος < campus, ξίγκι < αξούγκιον < axungia, φούρνος < furnus, κάρβουνο 
< κάρβων < carbo, λουκάνικο < lucanicum, λάβαρο < labarum, ροδάκινο < 
δωράκινον < duracinum, στέρνα < cisterna, μούστος < mustum, καπίστρι < 
capistrum, κουρέλι < coriellum, σούβλα < subula κτλ. Δίπλα σε αυτά, 
πληθώρα λεξιλογικών δανείων λατινικής αρχής επιχωριάζουν στις 
νεοελληνικές διαλέκτους και ιδιώματα.  
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(δ) το ρωμαϊκό ημερολόγιο καθιερώθηκε με τα λατινικά ονόματα των 
μηνών να επιβιώνουν μέχρι σήμερα: Ιανουάριος ‘ο μήνας του θεού Ιανού, 
που άνοιγε τον χρόνο’, Φεβρουάριος κτλ.· ακόμη, καλεντάρι, κάλαντα, 
καλένδες < calendae ‘οι πρώτες μέρες του μήνα’, δίσεκτος (μτφρδ. bisextus, 
> μσν. βίσεξτος) ‘χρόνος με την πρόσθετη, δύο φορές 6η μέρα του 
Φεβρουαρίου’, πρβ. λατ. ante diem bis sextum calendas Martias. 

(ε) άφθονες λατινικές λέξεις διατήρησε και η εκκλησία και ακόμη 
περισσότερες η μοναστική ζωή, π.χ. αντιμήνσιο (< αντί + mensa ‘τραπέζι’) 
‘ύφασμα της Αγίας Τράπεζας’, ράσο (< rasum ‘χοντρό μάλλινο ύφασμα’), 
φαιλόνιον (< paenula ‘επενδύτης’) ‘άμφιο ιερέα’, μανουάλι (< manualis), 
μάγκιπας (< manceps) ‘φούρναρης’· οι περισσότερες από αυτές τις λέξεις 
εξαφανίστηκαν από την κοινή χρήση, διατηρήθηκαν όμως στη 
συντηρητικότερη εκκλησιαστική και μοναστική γλώσσα. 

(στ) στους συγγραφείς της εποχής συναντούμε πλήθος τέτοιων δανείων, 
π.χ. ο χρονικογράφος Μαλάλας (6ος αιώνας) χρησιμοποιεί ακόμη και 
λατινισμούς στη διατύπωση, π.χ. ἔδωκε νῶτα (< dare terga) ‘τράπηκε σε 
φυγή’, ή σύνθετα με βάση τα λατινικά, π.χ. ἐξεσελίσθη < ἐκ + σέλα < sella.  

Τα δάνεια είναι κυρίως στρατιωτικοί και διοικητικοί όροι, π.χ. φουσάτο < 
μτγν. φοσσάτον < fossatum, βούκινο < bucina, προϊόντα και τεχνουργήματα 
δυτικής προέλευσης, π.χ. καλίγι ‘υπόδημα’ < caliga, μέτρα και σταθμά κ.ά. 

Ως προς την προέλευσή τους, είναι λέξεις της προφορικής γλώσσας των 
στρατιωτικών, των υπαλλήλων, των εμπόρων, των εποίκων και άλλων που 
μιλούσαν την λαϊκή λατινική της εποχής, π.χ. στάβλος < μτγν. λατ. stablum 
(αντί του κλασικού λατ. stabulum), τάβλα < tabla (αντί του tabula) 
‘επιγραφή, σανίδα, τραπέζι’, καβάλης ‘άλογο’ < caballus (αντί equus), 
καβαλάρης < caballarius (αντί eques), τίτλος < titlus (αντί titulus). Λίγες 
λέξεις λόγιας, γραπτής λατινικής προέλευσης πέρασαν στα ελληνικά και 
ακόμη λιγότερες διατηρήθηκαν ως σήμερα, π.χ. τιτουλάριος 
‘εκκλησιαστικός αξιωματούχος’. 

Ως προς τη μορφολογία τους, τα περισσότερα δάνεια είναι ουσιαστικά ή 
επίθετα. Τα ρήματα είναι σπάνια, π.χ. ακουμπώ και ακουμπίζω, ρογεύω, 
βιγλεύω. Είναι σπάνια, επειδή η ελληνική απαιτεί δύο θέματα (συνοπτικό 
και μη συνοπτικό). Επομένως, όπως φαίνεται από τα παραδείγματα, για να 
προσαρμοστούν μορφολογικά, τα ρήματα έπρεπε να πάρουν ένα 
παραγωγικό επίθημα σε -ζω ή -εύω, τα επιθήματα αυτά όμως 
χρησιμοποιούνταν κυρίως για την παραγωγή μετουσιαστικών ρημάτων, και 
έτσι δύσκολα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή 
λατινικών ρημάτων στις ανάγκες της ελληνικής μορφολογίας.  

Σε συνθήκες έντονης και παρατεταμένης επαφής των δυο γλωσσών, στην 
ελληνική πέρασαν και λατινικά παραγωγικά επιθήματα, π.χ.:  

-arius > -άριος: πρωτοσπαθάριος, σακελάριος (εκκλησιαστικό αξίωμα), 
φλαμουριάριος ‘σημαιοφόρος’, 

-arium > -άριο: αλφαβητάριο, ωράριο, 
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-atus > -άτος: πωγωνάτος, ικανάτος, πληγάτος ‘πληγωμένος’, 
-ellum > -έλι: κρικέλιν, κοριτσέλι, 
-ensis > -ίσιος: καστρίσιος, βουνίσιος (πλάι στο αρχ. ελλ. -ήσιος, π.χ. 

ετήσιος), 
-pullus > -πουλος, -πουλον: αρχοντόπουλος, αβαδόπουλον ‘το παιδί 

καθολικού ιερέα’, 
-ura > -ούρα: θολούρα, χαιρετούρα, 
-ulla > -ούλα: γυναικούλα, ψυχούλα, 
-uc(u)la > -ούκλα: χερούκλα, 
-ianus > -ιανός: χριστιανός. 
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Μεσαιωνική διγλωσσία 
 
Κατά τη μεσαιωνική περίοδο συνεχίζεται η διγλωσσία που είχε εμφανιστεί 
στα χρόνια της ελληνιστικής κοινής με τον Αττικισμό. Η προφορική γλώσσα 
συνέχισε να εξελίσσεται απρόσκοπτα και με το πέρασμα του χρόνου να 
γίνεται όλο και πιο νεωτερική, η γραπτή γλώσσα όμως έμεινε 
προσκολλημένη στη γραμματική της προχριστιανικής αττικής διαλέκτου, 
πιστή στα διδάγματα του Αττικισμού. Αποτέλεσμα ήταν η διάσπαση του 
προφορικού και του γραπτού λόγου, σε βαθμό που ο δεύτερος έπαψε να 
αντανακλά τον πρώτο. Στη διαμόρφωση και παγίωση των δύο αυτών 
ποικιλιών επέδρασε η Κωνσταντινούπολη, που αναδείχθηκε σε πνευματικό, 
πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο του μεσαιωνικού κράτους, «κοινή εστία 
όλης της οικουμένης και κοινόν πρυτανείον». Δηλαδή, η Κωνσταντινούπολη 
καθόριζε την αρχαΐζουσα γραπτή κοινή και, πολύ περισσότερο, παραμέριζε 
ως ένα σημείο τους νεότερους ιδιωματισμούς, εμποδίζοντας την ανάπτυξη ή 
την ανάδειξη νέων ιδιωμάτων. 
 
1. Η γραπτή γλώσσα 
Η γραπτή μεσαιωνική γλώσσα παρουσιάζει κάποια ποικιλία ανάλογα: (α) 
με τον συγγραφέα, (β) την παιδεία του, (γ) την ελληνομάθειά του, (δ) το 
αντικείμενό του, και (ε) το κοινό στο οποίο απευθύνεται. 

Σε γενικές γραμμές όμως, και ειδικά στη φωνητική, έχει ενιαία μορφή. 
Είναι λίγο πολύ αττικίζουσα, συγκερασμένη με την αλεξανδρινή κοινή και 
με την εκκλησιαστική γλώσσα. Με το πέρασμα των χρόνων δεν μπόρεσε να 
αποφύγει κάποιες παραχωρήσεις στη ζωντανή γλώσσα και υπέστη την 
επίδρασή της. Σταδιακά δέχτηκε στο λεξιλόγιό της δάνεια (λατινικά και 
ανατολίτικα). Σε γενικές γραμμές όμως παρέμεινε η ίδια για αιώνες, χωρίς 
να εξελίσσεται, και μάλιστα προς το τέλος εμφανίζεται αρχαϊκότερη. 
 
2. Η προφορική κοινή από τον 6ο αιώνα ως το 1100 
Πηγές 
Οι γραπτές πηγές κατά τους πρώτους βυζαντινούς αιώνες είναι λίγες, και 
με την επικράτηση του αρχαϊσμού στη γραπτή γλώσσα είναι δύσκολο να 
παρακολουθήσουμε τις αλλαγές στην προφορική. Παρ’ όλα αυτά δεν 
λείπουν οι πηγές, όπως: 

(α) Μερικά σκόλια, δηλαδή αυτοσχέδια στιχάκια, φράσεις της στιγμής, 
πειράγματα που εκφωνούνταν στον Ιππόδρομο και διατηρήθηκαν 
αμετάβλητα στα αρχαϊστικά κείμενα της εποχής λόγω της μετρικής τους 
μορφής, π.χ. ένα χλευαστικό δίστιχο που ειπώθηκε το 608 από τους 
Πράσινους στον Ιππόδρομο προς τον αυτοκράτορα Φωκά: 
πάλιν στον καῦκον ἔπιες,  
πάλιν τόν νοῦν ἀπώλεκες 
 



 32 

Ή το σκόλιο του 866 προς τον Βασίλειο τον Μακεδόνα, που αντικατέστησε 
τον καίσαρα Βάρδα: 
ἐδιώξαμεν ἀλώπεκα και εἰσέβησε λεοντάριν 
 
Ή το επαινετικό σκόλιο προς τον Αλέξιο Κομνηνό, που ξέφυγε την παγίδα 
των επαναστατών λίγο πριν ανέβει στον θρόνο:  
τό Σάββατο τῆς Τυρινῆς  
χαρῆς, Ἀλέξη, ἐννόησές το,  
καί τήν Δευτέραν τό πρωί  
ὕπα καλώς, γεράκιν μου 
 
(β) Κείμενα σε απλή γλώσσα γραμμένα από μισομορφωμένους μοναχούς ή 
λόγιους που απευθύνονται στον πολύ κόσμο. Δεν καθρεφτίζουν πιστά την 
ομιλούμενη γλώσσα αλλά κάνουν πολλές παραχωρήσεις σε αυτήν και έτσι 
δίνουν πληροφορίες κυρίως για το λεξιλόγιο και τη σύνταξη. Τα κείμενα 
αυτά είναι: 

(1) θρησκευτικά κείμενα και Βίοι Αγίων: Λειμών Πνευματικός του Ιωάννη 
Μόσχου (6ος αιώνας), Βίοι Αγίων του επισκόπου Λεόντιου (7ος αιώνας). 

(2) χρονογραφίες: Χρονογραφία του Ι. Μαλάλα (6ος αιώνας), Πασχάλιον 
Χρονικόν (μέσα 7ου αιώνα), Σύντομος Χρονογραφία του Πατριάρχη 
Νικηφόρου (τέλη 8ου αιώνα), Χρονογραφία του Θεοφάνη του Ομολογητή 
(αρχές 9ου αιώνα), Χρονικόν του Γεώργιου Μοναχού (γύρω στα 867), 
Χρονογραφία του κληρικού Ιωάννη Καμενιάτη (10ος αιώνας). 

(3) διάφορα άλλα κείμενα: παραινετικά από τον Κωνσταντίνο 
Πορφυρογέννητο (10ος αιώνας), το Στρατηγικόν του Κεκαυμένου, έργο με 
πολεμικές και εθνογραφικές πληροφορίες που γράφτηκε τον 11ο αιώνα 
μετά τη μάχη του Ματζικέρτ (1071) κ.ά. Οι συγγραφείς αυτοί πολλές 
φορές αισθάνονται την ανάγκη να δικαιολογηθούν γιατί κάνουν 
παραχωρήσεις προς την ομιλούμενη γλώσσα: για να τους καταλαβαίνει ο 
απλός λαός. 

(4) Οι πρωτοβουλγαρικές επιγραφές (7ος–8ος αιώνας): είναι γραμμένες 
στα ελληνικά – και όχι στην πρωτοβουλγαρική – και στήθηκαν από τους 
ηγεμόνες (Χαν) της Βουλγαρίας ή άλλους επίσημους στις περιφέρειές τους. 
Οι γραφείς είναι μισογραμματισμένοι, και γράφουν όπως μιλούσαν. Παρ’ 
όλες τις επιφυλάξεις που υπάρχουν γενικά για τα έργα 
μισογραμματισμένων και δίγλωσσων γραφέων, οι επιγραφές αυτές 
αποτελούν πολύτιμη μαρτυρία για τα ελληνικά της εποχής, όπως φαίνεται 
και από το παρακάτω απόσπασμα, που περιγράφει την καταστροφή μιας 
βυζαντινής στρατιάς το 813: 

Τὰ δὲ λυπὰ κ[ά]στρα ἔδοκεν ὁ θε[ὸ]ς φόβον, κὲ ἄ[φ]ηκ[α]ν κὲ ἔφυγαν, κὲ 
ὁ κά[τ]ου τόπος [ἐξε]ληθάργησεν τὸν τόπον τοῦτον, {τ}ὅπου ἐ[ξ]ῆλθε[ν μὲ] 
τὸν ὅλον λαὸν κὲ ἔκ[α]ψ[εν τὰ] χωρηὰ ἡμῶ{ν} α[ὐ]τὸς ὁ γέρων ὁ βασιλεὺ[ς] ὁ 
φαρακλὸς… 
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Γνωρίσματα της πρώιμης μεσαιωνικής ελληνικής 
 
1. Φωνητική – φωνολογία 
(Α) Φωνηεντικό σύστημα 
Τα φωνηεντικά φωνήματα ως τον 10ο αιώνα ήταν 6: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, /y/. 
To /y/ είναι προϊόν εξέλιξης του αρχαίου /u/ <υ> και της διφθόγγου /oi/ <οι>. 
Αυτά τα δύο για πολλούς αιώνες (2ος/3ος αιώνας μ.Χ. – 10ος αιώνας) 
συγχέονταν στη γραφή, π.χ. ποίλη αντί πύλη, υκία αντί οικία, όπως, την 
ίδια εποχή συγχέονταν μεταξύ τους τα <ι>, <η>, <ει>. 

Από τον 10ο αιώνα και μετά το /y/ αποστρογγυλώνεται και τρέπεται σε 
/i/, και από τότε χρονολογείται το τριγωνικό σύστημα των 5 φωνηέντων που 
έχει η κοινή νεοελληνική: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. 

Το ότι ως το 10ο αιώνα το <υ> και το <οι> δεν είχαν συμπέσει ακόμη με 
το <ι> το γνωρίζουμε: 

(α) από τη διατήρηση της προφοράς τους ως [u] / [u] σε ορισμένα 
νεοελληνικά ιδιώματα, όπως τα τσακώνικα, τα μανιάτικα, τα 
μεγαροκουμιώτικα: (Μάνη) άχουρα ‘άχυρα’, σούκο ‘σύκο’, χιούρος ‘χοίρος’, 
τουλία ‘κοιλιά’, (Τσακωνιά) κούε ‘σκύλος’ < αρχ. κύων, νιούτhα ‘νύχτα’, 
λιούκο ‘λύκος’, χιούρε ‘χοίρος’, και 

(β) από δάνεια στην ελληνική και από την ελληνική, π.χ. Κύριλλος > 
σλαβ. Čurila. 
 
Συνίζηση (συνεκφορά δύο φωνηέντων σε μία συλλαβή)  
Πρόκειται για τη συνίζηση των ακολουθίων í + Φ και é + Φ (Φ = a, e, o, u). 
Στην κοινή μεσαιωνική το πρώτο στοιχείο έγινε ημίφωνο και στη συνέχεια 
συμφωνοποιήθηκε, με την παράλληλη μετακίνηση του τόνου στο δεύτερο: 
π.χ. καρδία > καρδιά, θεία > θειά, χωρίο > χωριό, παιδίου > παιδιού· φωλέα 
> φωλιά, νέος > νιός, Ρωμαίος > Ρωμιός. Ο Χατζιδάκις χρονολογεί το 
φαινόμενο πριν από τον 13ο αιώνα (ενδεχομένως ξεκινά πριν το 1000 μ.Χ. 
και ολοκληρώνεται τον 13ο αιώνα). Το ότι η τροπή αυτή ολοκληρώνεται τον 
13ο αιώνα φαίνεται από την εισαγωγή στη μεσαιωνική από τον 13ο αιώνα 
και μετά ξένων λέξεων που διατηρήθηκαν ασυνίζητες, π.χ. αβαρία (ιταλ.), 
κομπανία, φασαρία, παρέα (< ισπανοεβρ. parea). 

Μερικά ιδιώματα δεν εμφάνισαν ποτέ συνίζηση (Πόντος, Ζάκυνθος, 
Μάνη, Τσακωνιά, Χιμάρα κ.ά.), π.χ. παλαίος, παιδία, ελαία, μηλέα, 
συντροφία, δροσία κτλ., (Τσακωνιά), π.χ. ελία, δουλεία, φονία κτλ. 

Η συνύπαρξη στο πλαίσιο της κοινής νεοελληνικής συνιζημένων και 
ασυνίζητων τύπων που ανάγονται στο ίδιο έτυμον (θωριά / θεωρία, δουλειά / 
δουλεία) οφείλεται στο συγκερασμό της λαϊκής-προφορικής και της 
λόγιας-γραπτής παράδοσης, ο οποίος, όπως θα δούμε και με άλλες 
αφορμές, είναι και ένα από τα βασικά γνωρίσματά της.  
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Αποβολές φωνηέντων 
(1) Αποβολή αρκτικού φωνήεντος 
Στα πρώτα μεσαιωνικά χρόνια εμφανίζεται επίσης η τάση για αποβολή των 
άτονων αρκτικών φωνηέντων, που όμως δεν γενικεύτηκε σε όλους τους 
τύπους. Η αποβολή πρέπει να ξεκίνησε σε περιβάλλον συμπροφοράς 
(άρθρο + όνομα, αντωνυμία / μόριο + ρήμα) κατά τη γρήγορη καθημερινή 
ομιλία· οι νέοι τύποι συνυπήρχαν για ένα διάστημα με τους πλήρεις τύπους, 
π.χ. η ημέρα > η μέρα, το ομμάτιον > το μάτιν, να εγείρω > να γείρω. 
Παραδείγματα: οσπίτιον > σπίτι, ουδέν > δεν, ερωτώ > ρωτώ, ευρίσκω > 
βρίσκω, υψηλός > ψηλός, οψάριον > ψάριν, ολίγος > λίγος, ωσάν > σαν, 
υγεία > γεια, εντρέπομαι > ντρέπομαι, εξυπνώ > ξυπνώ, εμβαίνω > μπαίνω, 
εκβαίνω > βγαίνω, ενδύω > ντύνω, εκδύω > γδύνω. 

Η αποβολή δεν γενικεύτηκε ενδεχομένως εξαιτίας αναλογικής επίδρασης 
του τονισμένου τύπου, π.χ. Ελλάδα – Έλληνας, ή λόγω παρεμβολής της 
λόγιας γλώσσας, που επανέφερε το άτονο φωνήεν. 

Αποτέλεσμα της αποβολής των άτονων αρκτικών φωνηέντων ήταν: 
(α) η δημιουργία των αδύνατων τύπων της προσωπικής αντωνυμίας του 

γ΄ προσώπου: τον, την, το, του, της, τους, τας, των από την αντωνυμία 
αυτός (αυτόν > ατόν > ’τον)· ο Χατζιδάκις θεωρεί ότι αυτοί οι τύποι 
προέκυψαν σε συντάγματα όπως ἔδειξα (ἀ)τόν, τά λόγια ἀτοῦ. Επομένως, 
οι τύποι αυτοί δεν έχουν καμία ιστορική σχέση με τους ομώνυμους τύπους 
του άρθρου. 

(β) η αποβολή της άτονης συλλαβικής αύξησης, π.χ. φέρθηκα, δόθηκα 
αλλά έφερα, έδωσα. 

(γ) η μορφή στον, στη, στο κτλ. < πρόθεση εἰς + άρθρο: εις τον > ς τον > 
στον. 

(δ) η δημιουργία, ήδη στην πρώιμη μεσαιωνική περίοδο, των 
προρηματικών (ρηματικών προθημάτων) ξε-, π.χ. εξέκοψα > ξέκοψα – 
ξεκόβω, εξέβαψα > ξέβαψα – ξεβάφω και ξανα-, π.χ. εξαναπηδώ > 
ξαναπηδώ. 

Το φαινόμενο της αποβολής των άτονων αρκτικών το συναντάμε σε όλα 
τα νεοελληνικά ιδιώματα, ακόμα και στα πιο αρχαϊκά, π.χ. στα 
κατωιταλικά γκρό ‘υγρός’, κοδέσποινα, στέο ‘οστό’· σε κανένα από αυτά 
όμως δεν λειτούργησε χωρίς να εμποδιστεί από τις επιδράσεις της 
αναλογίας και της καθαρολογίας. 
 
(2) Αποβολή εσωτερικού φωνήεντος 
Ήδη από το 2ο αιώνα μ.Χ. (βλ. και παραπάνω) έχουμε παραδείγματα 
αποβολής του -ο- σε συγκεκριμένα μορφολογικά περιβάλλοντα, δηλαδή 
στην κατάληξη -ιος των κύριων αρσενικών ονομάτων, π.χ. Βασίλειος > 
Βασίλεις, Αντώνιος > Αντώνις, και στην κατάληξη -ιον των ουδέτερων 
ουσιαστικών, π.χ. φυλακτήριον > φυλακτήριν, οψάριον > ψάριν, παιδίον > 
παιδίν. Με εξαίρεση τον τύπο κύρις < κύριος και το παραγωγικό επίθημα 
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-άριος > -άρις, π.χ. καβαλλάρις < καβαλλάριος, η εξέλιξη αυτή δεν 
επηρέασε τα προσηγορικά ουσιαστικά (π.χ. ήλιος) και τα επίθετα (π.χ. 
άξιος). 
 
(B) Συμφωνικό σύστημα 
Τα βασικότερα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την εποχή αυτή είναι: 

(1) Η γενίκευση της απλοποίησης των κληρονομημένων διπλών 
συμφώνων, φαινόμενο που είχε αρχίσει από τους τελευταίους αιώνες της 
ελληνιστικής κοινής (το βρίσκουμε σε παπύρους από την Αίγυπτο, βλ. και 
παραπάνω). 

(2) Η αφομοίωση και απλοποίηση συμπλεγμάτων, που αφορά κυρίως 
συμπλέγματα με έρρινο: [nθ] > [θθ] > [θ], π.χ. πενθερός > *πεθθερός > 
πεθερός, [mf] > [ff] > [f], π.χ. νύμφη > *νύφφη > νύφη, ομφαλός > οφαλός, 
[vm] > [mm] > [m], π.χ. ψεύμα > *ψέμμα > ψέμα, [γm] > [mm] > [m], π.χ. 
πράγμα > *πράμμα > πράμα (ήδη το 191 μ.Χ.), σαγμάριον > σαμάριν. 
(Επισημαίνεται ότι στην κοινή νεοελληνική, λόγω του μεικτού φωνολογικού 
συστήματός της, συνεμφανίζονται οι δύο τύποι αυτών των συμπλεγμάτων: 
νύφη / νύμφη, πεθερός / επένθεση, ρέμα / ρεύμα, τάμα / τάγμα, κτλ.). 

(3) Η αστάθεια του ληκτικού -ν. Γίνεται αισθητή από το ότι το ληκτικό -ν:  
(α) προστίθεται αναλογικά σε λέξεις που δεν το είχαν, όπως σε ουδέτερα 

σε -α, π.χ. οξύγαλαν, ανάθεμαν, πράγμαν, στόμαν, το δείναν κατά τα 
παιδίν, δώρον, ή στο γ΄ ενικό του παρατατικού και του παθητικού αορίστου, 
π.χ. ελέγετον, ήτον, ιστορήθην κατά τα έλεγεν, είπεν· 

(β) αποβάλλεται από λέξεις που υπήρχε, όπως στην αιτ. ενικού, π.χ. 
(σποραδικά ήδη στην ελληνιστική κοινή: την ψυχή, την προσήκουσα ταφήν) 
κατά την πρώτη μεσαιωνική περίοδο, χλανίδι(ν), Νικήτα(ν), την τόγα(ν), και 
στο α΄ πληθ. των ρημάτων, π.χ. γράφομε· 

(γ) διατηρείται στο οριστικό και αόριστο άρθρο (τον, την, έναν, μίαν) σε 
ορισμένα περιβάλλοντα, σε αντωνυμικά στοιχεία (κάποιον, αυτόν), στο γ΄ 
πληθ. έγραφαν και στον μεσοπαθητικό παρατατικό ντυνόμουν, -όσουν, 
-όταν, -ονταν. Τελικά, λόγω της τάσης για ανοιχτές συλλαβές, και σε αυτές 
τις περιπτώσεις προστίθεται στο τέλος φωνήεν, π.χ. γράφουνε, 
γραφόμουνα, γραφότανε, γραφόντανε κτλ. 
 
2. Μορφολογία 
(Α) Άρθρο 
Το θηλ. οριστικό άρθρο (πληθ.) αι αντικαταστάθηκε από το οι. Η αλλαγή 
πρέπει να έγινε αυτή την περίοδο, αν και δεν έχουμε άμεσες ενδείξεις. Τα 
πρώτα δείγματα υπάρχουν στους παπύρους και οπωσδήποτε η αλλαγή έχει 
συντελεστεί τον 12ο αιώνα. Πιθανόν οφείλεται σε κοινούς πληθυντικούς 
αρσενικών και θηλυκών ονομάτων. Πάντως, στα κατωιταλικά έγινε το 
αντίστροφο, το αι αντικατέστησε το οι.  

Επίσης, την ίδια περίοδο πρέπει το τες να αντικατέστησε το τας. Η 
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εξέλιξη τες > τις έγινε αργότερα, τον 16ο αιώνα, από επίδραση του 
μοντέλου ο – τον, η – την (ίδιο φωνήεν στις δύο πτώσεις) ή από συμφυρμό 
των οι + τες (Χατζιδάκις). 
 
(Β) Ονόματα 
(1) Πολλά θηλυκά μεταπλάστηκαν σε -έα (φαινόμενο που ξεκινά ήδη στην 
ελληνιστική κοινή). Τα ονόματα αυτά ανήκουν στα εξής σημασιολογικά 
πεδία: 

(α) ονόματα φυτών, όπου χρειάζεται να γίνει διάκριση φυτού – καρπού, 
π.χ. ἀχλάς → αχλαδέα, καρύη → καρέα, κολυκύνθη → κολοκυνθέα, μύρτος 
→ μυρτέα· αντίθετα, κισσός, βλίτον, λεύκα (δεν έχουν καρπούς) και αμπέλι / 
σταφύλι, ο πεύκος / κουκουνάρι (άλλο όνομα για τον καρπό και για το 
φυτό). Η αρχή του φαινομένου τοποθετείται ήδη στην αρχαία. 

(β) δέρμα (χρησιμοποιείται το ασυναίρετο ιων. -εα αντί του αττ. -ῆ από 
την εποχή της ελληνιστικής κοινής), π.χ. αἰγέα (αἰγῆ), αλωπεκέα, προβέα. 

(γ) πληγή, π.χ. κονταρέα. 
(δ) οσμή, π.χ. καπνέα. 
(ε) κηλίδα, π.χ. λαδέα. 
(στ) περιεχόμενο ή φορτίο, π.χ. δεκαρέα. 
(ζ) επίσης, στην ελληνιστική κοινή και κατά τους πρώτους βυζαντινούς 

χρόνους, θηλυκά επιθέτων σε -ύς, -εῖα, -ύ μεταπλάστηκαν σε -έα, π.χ. 
βραχέα, βαρέα, βραδέα, ελαφρέα, γλυκέα, και αναλογικά ευγενικέα. 

(2) Συγκρητισμός της δοτικής 
Το φαινόμενο είχε ήδη αρχίσει στην ελληνιστική κοινή και ολοκληρώνεται 

ως τον 10ο αιώνα μ.Χ. Ήδη όμως από τον 1ο αιώνα π.Χ. συναντούμε στους 
μη φιλολογικούς παπύρους αντωνυμίες σε αιτιατική ή γενική που 
αντικαθιστούν τη δοτική, αναλαμβάνουν δηλαδή τις λειτουργίες της, π.χ. 
δώσω σου, ἀποστελῶ σε. Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες το ίδιο 
συμβαίνει και με τα ουσιαστικά, π.χ. ἔδωκα Μαξίμου. Στον Μαλάλα έχουμε 
ηὔξατο τον θεόν (πρβ. αρχ. εὔχομαί τινι), εὖξαι τοῦ Θεοῦ. Η δοτική 
διατηρήθηκε μόνο σε στερεότυπες εκφράσεις, π.χ. δόξα τω Θεώ. 

Τελικά η αιτιατική διατηρήθηκε στα βόρεια ιδιώματα, π.χ. σε λέω, 
έδωσα τον Γιάννη, και η γενική στα νότια ιδιώματα και στην κοινή 
νεοελληνική, π.χ. σου λέω.  

(3) Επέκταση του ίδιου φωνήεντος στις πλάγιες πτώσεις, π.χ. (Μαλάλας) 
της πόρτας αντί της πόρτης, του ταμία, του Ναρσή, του Ιωάννη, τη ήττα 
αντί τη ήττη, εν θαλάσσα, τους πατέρες. 

(4) Εξαφάνιση της διάκρισης μεταξύ συμφωνόληκτων και 
φωνηεντόληκτων θεμάτων. Ενώ η διάκριση αυτή ήταν ζωντανή σε ολόκληρη 
την ελληνιστική κοινή, στη μεσαιωνική γίνεται ριζική ανακατάταξη του 
σχηματιστικού παραδείγματος των ονομάτων. Με άλλα λόγια 
αλληλοεπηρεάζονται τα ονόματα της πρώτης και της τρίτης κλίσης, 
δηλαδή, με αφετηρία τις κοινές αιτιατικές ενικού και πληθυντικού, ο ενικός 
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σχηματίζεται κατά τα πρωτόκλιτα και ο πληθυντικός κατά τα τριτόκλιτα, 
π.χ.: 

ταμία-ς  πατέρα-ς  νύμφη-ø  πόλη-ø  χώρα-ø  γυναίκα-ø 
ταμία-ø  πατέρα-ø  νύμφη-ς  πόλη-ς  χώρα-ς  γυναίκα-ς 
ταμία-ν  πατέρα-ν  νύμφη-ν  πόλη-ν  χώρα-ν  γυναίκα-ν 
 
ταμί-ες  πατέρ-ες           χῶρ-ες  γυναίκ-ες 
ταμι-ῶν  πατέρ-ων           χωρ-ῶν  γυναικ-ῶν 
ταμί-ες  πατέρ-ες           χῶρ-ες  γυναίκ-ες 
(5) Επέκταση ανισοσύλλαβων πληθυντικών σε -άδες και -ιδες (-ίδες): 

κατά τα φυγάς – φυγάδες, κάλπις – κάλπιδες ‘αγγείο’ ειπώθηκε και αβάς – 
αβάδες, κύρης – κύρηδες. Οι ανισοσύλλαβοι και οι ισοσύλλαβοι πληθυντικοί 
συνυπάρχουν, π.χ. πατέρες και πατεράδες, ενώ τα ουσ. σε -ε και σε -ου 
έχουν πάντα ανισοσύλλαβο πληθυντικό, γιατί έτσι διατηρείται αναλλοίωτο 
το φωνήεν του θέματος. 

(6) Από τα θηλυκά σε -ος, επειδή το ληκτικό -ς ταυτίστηκε με τα 
αρσενικά, 

(α) άλλα μεταπλάστηκαν σε αρσενικά, π.χ. ο άμμος, ο ψήφος, ο βάτος, 
(β) άλλα πήραν την κατάληξη των θηλυκών, π.χ. παρθένος → παρθένα / 

παρθένη, ἄσβολος ‘καπνιά’ → ασβόλη (Σύρος), 
(γ) άλλα έχασαν το ληκτικό -ς, π.χ. η άμμο, 
(δ) άλλα μεταπλάστηκαν σε ουδέτερα υποκοριστικά, η ράβδος → 

ραβδίν, νήσος → νησίν. 
(7) Στα επίθετα, τα θηλυκά σε -α τρέπονται σε -η, π.χ. η Βρισηίς ην 

μακρή (αντί μακρά), ενώ ομαλοποιούνται τα αρσενικά και τα ουδέτερα, π.χ. 
μεγάλον κίνδυνον (αντί μέγαν), κυανόν σχήμα (αντί κυανούν). 
 
(Γ) Αντωνυμίες 
(α) προσωπικές 
Κατά τα εμέ – εμού ειπώθηκε και εσέ – εσού και πληθ. εσείς, εσών, εσάς 
(7ος αιώνας). Στην επόμενη περίοδο αντί ημείς, ημών ημάς ειπώθηκε εμείς 
εμών εμάς κατά τον ενικό. Παράλληλα ολοκληρώθηκε και η διάκριση 
δυνατών – αδύνατων τύπων. Κλίση: 

εγώ    ημείς, εμείς   εσύ    εσείς 
εμού, μου  ημών, (μων)   εσού, σου  εσών, (σων) 
εμέ, με   ημάς, μας    εσέ, σε   εσάς, σας 
Οι τύποι της γενικής πληθυντικού στις παρενθέσεις είναι σπάνιοι ή 

αμφίβολοι. Στη θέση τους χρησιμοποιείται ήδη αυτή την εποχή ο αδύνατος 
τύπος της αιτιατικής, π.χ. την αγίαν βασιλείαν σας. 

Στους τύπους εμέ, εσέ προστέθηκε ληκτικό -ν αναλογικά προς τις 
δεικτικές αντωνυμίες: εμέν (2ος αιώνας), σεν (3ος αιώνας) / εσέν (5ος 
αιώνας). Στη συνέχεια όμως θεωρήθηκαν συμφωνόληκτοι τύποι και πήραν 
την κατάληξη -αν: εμέναν (4ος αιώνας), εσέναν. Οι λεπτομέρειες για την 
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αλλαγή αυτή δεν μας είναι γνωστές, επειδή όμως τον 12ο αιώνα οι τύποι 
εμέναν, εσέναν είναι οι κανονικοί ισχυροί τύποι, θεωρείται πιθανό ότι η 
αλλαγή συντελέστηκε την πρώιμη μεσαιωνική περίοδο. 

Ως προσωπική αντωνυμία γ΄ προσώπου χρησιμοποιήθηκε η αντωνυμία 
αυτός, που επίσης απέκτησε αδύνατους τύπους: 

 
αυτός   αυτοί    αυτή    αυτές   αυτό   αυτά 
αυτού, του  αυτών, των  αυτής, της   αυτών, των  αυτού, του αυτών, των 
αυτόν, τον   αυτούς, τους αυτήν, την  αυτάς, τας  αυτό, το  αυτά, τα 

 
(β) δεικτικές 
Η αντωνυνία αυτός αντικατέστησε την όδε και έπαψε να σημαίνει ‘ο ίδιος’. 
Τη σημασία αυτή ανέλαβε ο τύπος ίδιος. Το ούτος → τούτος αναλογικά 
από τις υπόλοιπες πτώσεις. 
 
(γ) αναφορικές 
Σιγά σιγά αντικαθίσταται η ος, η, ο από τις όστις, ήτις, ότι (που ήταν 
αόριστη αναφορική), τις τι (η χρήση ερωτηματικών αντωνυμιών στη θέση 
αναφορικών είναι συνηθισμένο φαινόμενο διαγλωσσικά), τον, την, το 
(ταυτίζονται με το άρθρο). Τα πρώτα παραδείγματα ανάγονται στους 
πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους, αλλά αργότερα χρησιμοποιούνται πιο 
συχνά, π.χ. τα βουνά τά ελάβατε, εις τον τόπον τόν ο Θεός σε έδωκεν, 
εκείνο τό εφάγαμεν. Η αντωνυμία αυτή είναι η πιο συχνή την περίοδο που 
εξετάζουμε και διατηρήθηκε ως τον 16ο αιώνα, ενώ βαθμιαία άρχισε και 
αυτή να παραμερίζεται από τύπους όπως όπου, οπού, πού και οποίος. 
 
(Δ) Ρήμα 
Από τα χρόνια της ελληνιστικής κοινής αναδομείται το ρηματικό σύστημα 
ως αποτέλεσμα της εμφάνισης των ακόλουθων τάσεων, που αποτελούν και 
τις βαθύτερες αιτίες αναδόμησής του: 

(α) μια γενική τάση για διαυγέστερη σήμανση των ρηματικών 
χαρακτηριστικών, που εκδηλώνεται με την αυξανόμενη χρήση 
περιφραστικών σχηματισμών στη θέση των μονολεκτικών τύπων. Δηλαδή, 
τα γραμματικοποιημένα μέσα (π.χ. γραμματικά μορφήματα) δήλωσης των 
ρηματικών χαρακτηριστικών (π.χ. χρόνος, όψη κτλ.) αντικαθίστανται από 
τύπους με λεξική σημασία, π.χ. γέγραφα → έχω γράψαι (→ έχω γράψει).  

(β) τάση για ενοποίηση: οι κοινές καταλήξεις μεταξύ των παρελθοντικών 
δομών ενοποιούν την κατηγορία ‘παρελθόν’ ή ο περιφραστικός 
σχηματισμός του παρακείμενου, του υπερσυντέλικου και του τετελεσμένου 
μέλλοντα ενοποιεί τη ‘συντελεσμένη’ όψη (ποιόν ενεργείας) 

(γ) τάση για συμμετρία: συμμετρική προς τη διάκριση συνοπτικής – μη 
συνοπτικής όψης των παρελθοντικών χρόνων είναι η διάκριση στον 
περιφραστικό μέλλοντα. 
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Συγκεκριμένες εξελίξεις: 
(1) Η αύξηση (χρονική και συλλαβική) παραλείπεται, π.χ. (Μαλάλας) 

αίτησε, ερευνάτο, επιτελέσθη, ή δηλώνεται εσφαλμένα, π.χ. ειργασάμενοι, 
επεμείναντες, εδιοίκουν, ηπαίτησε (πρβ. σήμερα ανεβαίνω). 

(2) Όσον αφορά τους χρόνους: 
(α) Ο μέσος αόριστος χάνεται. 
(β) Εμφανίζεται ο περιφραστικός μέλλοντας με έχω + απαρέμφατο ή 

θέλω + απαρέμφατο (αργότερα θέλω / θέλει + ίνα + υποτακτική > να + 
υποτακτική), π.χ. ει τι θέλει ο Θεός ποιήσαι έχω∙ άλλον δε πάλι ερώτημαν 
σε θέλω ερωτήσειν (Λειμών), αν και ο κύριος τρόπος δήλωσης του μέλλοντα 
φαίνεται ότι είναι η απλή οριστική ενεστώτα, π.χ. τι μοι παρέχεις και 
παρέχω σοι τίποτε (Λειμών). 

(γ) Συγχωνεύεται ο ενεργητικός αόριστος με τον ενεργητικό 
παρακείμενο: πεποίηκα + εποίησα > εποίηκα. Αποτέλεσμα είναι οι 
πολυάριθμοι αόριστοι σε -κα, π.χ. εμβήκα, απόλυκα. Στη θέση του 
μονολεκτικού παρακειμένου αναπτύχθηκε η περίφραση έχω + μετοχή 
παθητικού παρακειμένου, π.χ. έχω λελυμένον για την ενεργητική φωνή, και 
είμαι + μετοχή παθητικού παρακειμένου, π.χ. είμαι λελυμένος για την 
παθητική φωνή. 

(δ) Στον υπερσυντέλικο συμβαίνουν αντίστοιχα φαινόμενα, π.χ. είχον + 
μετοχή παθητικού παρακειμένου, π.χ. είχον πεποιημένον, και ήμην + μετοχή 
παθητικού παρακειμένου, π.χ. ήμην πεποιημένος. 

(3) Όσον αφορά τις εγκλίσεις:  
(α) Η ευκτική εξαφανίζεται ως τον 9ο αιώνα. Αντικαθίσταται στον 

εξαρτημένο πλάγιο λόγο από την οριστική, ενώ ως ευχετική ή ως δυνητική 
αντικαθίσταται από περίφραση με το έχω / είχον + απαρέμφατο > έχω / 
είχον + να + υποτακτική ενεστώτα ή αορίστου (αντίστοιχο του σημερινού θα 
+ παρατατικός), π.χ. είχον γράψαι > είχον να γράψω ‘θα έγραφα’. 

(β) Η υποτακτική ενεστώτα είχε συμπέσει φωνητικά με την οριστική. 
Τώρα κλονίζεται ως κατηγορία, π.χ. (Μαλάλας) ίνα βαστάζουσιν, και 
χρειάζεται να ενισχύεται από κάποιο δείκτη (τον τελικό σύνδεσμο ίνα, που 
αργότερα εξελίθηκε στο βουλητικό μόριο να). Λειτουργικά όμως η 
υποτακτική ενισχύθηκε, γιατί αντικατέστησε το απαρέμφατο της αρχαίας, 
π.χ. βούλομαι ελθείν > βούλομαι ίνα έλθω. 

(γ) Στην προστακτική διατηρείται μόνο το β´ πρόσωπο ενικού και 
πληθυντικού. Το γ´ πρόσωπο των δύο αριθμών αντικαθίσταται από το άφες 
(ήδη σε χρήση στην ελληνιστική κοινή: Ματθαίος άφες ίδωμεν), που στα 
πρώτα μεσαιωνικά χρόνια γραμματικοποιείται σε ας: (Λεόντιος 
Νεαπόλεως) ο σκανδαλιζόμενος ας σκανδαλίζεται, (Θεοφάνης) ας 
εισέλθωσι πάντες. Το β´ πρόσωπο υπέστη μόνο μικρές μεταβολές: γράφε, 
γράφετε, γράψε αντί γράψον και γράψετε αντί γράψατε. 

(δ) Απαρέμφατο (αμαρκάριστο ως προς το πρόσωπο, τον αριθμό και τον 
χρόνο):  
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Αν εξαιρέσουμε (α) λέξεις που προέρχονται από απαρέμφατα, π.χ. φαγί, 
φιλί (είχαν γίνει ουσιαστικά ήδη στην ελληνιστική κοινή), (β) λόγιες 
εκφράσεις, π.χ. φερ’ ειπείν, (γ) συντελικές περιφράσεις που προέρχονται 
από απαρέμφατο, π.χ. έχω γράψει, δεν υπάρχει σήμερα απαρέμφατο στην 
κοινή νέα ελληνική. 

Η σταδιακή υποχώρηση του απαρεμφάτου αρχίζει ήδη από την κλασική 
εποχή και συνεχίστηκε ως την μεσαιωνική ελληνική. Ο περιορισμός του είχε 
ως αντιστάθμισμα την ανάπτυξη των ονομάτων σε -σις, -μα, -σιμο, που 
παίρνουν τη θέση παλιότερων έναρθρων απαρεμφάτων, π.χ. το φιλείν > το 
φίλημα, γράφειν > γράψιμο, δράσαι > δράσις. 

Η υποχώρησή του φαίνεται στην ελληνιστική κοινή, όπου εμφανίζεται με 
τα ίνα, όπως, ότι. Στον Μαλάλα απαντά με ερωτηματικά / προστακτικά 
ρήματα στη δομή ώστε + αρθρο + απαρέμφατο, ενώ αξιοσημείωτη είναι και 
η χρονική του σημασία στον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, π.χ. και το 
ανελθείν αυτόν, κρατούσιν τας χείρας αυτού. 

Ως τον 7ο αιώνα το βρίσκουμε σε παπύρους. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι 
μετά τον 10ο αιώνα εξαφανίζεται τελείως, ενώ άλλοι (π.χ. Joseph) ότι 
διατηρείται ενδεχομένως ως τον 17ο αιώνα. 

(ε) Μετοχή 
Παράλληλα με το απαρέμφατο υποχωρεί και η μετοχή (ασημάδευτη ως 

προς το πρόσωπο αλλά σημαδεμένη ως προς τον αριθμό). Η υποχώρηση 
της ενεργητικής μετοχής φαίνεται από τη σύγχυση στον χρόνο, στα γένη 
και στις πτώσεις, π.χ. πλήθη συρρευσάντων δυνάμεων, τα ρηθέν, τα δοθέν, 
η δε ακούσασα και γράψας. 

Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε τη γενερική χρήση της (δηλ. άκλιτη) με 
βάση την αιτιατική του αρσενικού ή τον πληθυντικό του ουδετέρου -οντα, 
π.χ. το άγαλμα φοβερόν όντα (Μαλάλας), το παιδίον ζώντα, η ψυχή βοά 
λέγοντα, ημείς βλέποντα (Κ. Ιταλία, 999 μ.Χ) (με επιρρηματική σημασία), 
εάν φανώμεν καταζητούντα και ενοχλούντα (κατηγορούμενα). 

Αντίθετα, οι μετοχές σε -όμενος και -μένος συνεχίζουν να 
χρησιμοποιούνται. 

(στ) Χρονικά θέματα 
Από τα τέσσερα χρονικά θέματα του αρχαίου ρήματος (ενεστώτας – 

μέλλοντας – αόριστος – παρακείμενος) μένουν μόνο δύο, του ενεστώτα, π.χ. 
λύνω, και του αορίστου, π.χ. έλυσα, που στην πραγματικότητα εκφράζουν 
τη μη συνοπτική και τη συνοπτική όψη αντίστοιχα. Η διάκριση αυτή γίνεται 
σε όλες τις εγκλίσεις, από τις οποίες μόνο η οριστική κάνει επιπλέον 
χρονική διάκριση. 

(ζ) Καταλήξεις 
Γεννιούνται νέες για το γ΄ πληθ.: -ουν αντί -ουσι, π.χ. επιτηδεύσουν (4ος 

αιώνας), -αν και -ασι (αντί -ον), π.χ. ηύραν, κατήλθαν, εφάγασι, -ού- αντί -ώ- 
στα παλαιά συνηρημένα σε -άω, π.χ. ετίμουν, νικούμαι, δαπανούνται.  

(η) Συζυγίες 
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Χάνεται η συζυγία σε -μι (βλ. παραπάνω), π.χ. δείκνυμι > δεικνύω, δίδω, 
αφήνω. 

(θ) Παραγωγικά επιθήματα 
Από τα παλιά παραγωγικά επιθήματα διατηρούνται λίγα και κυρίως 

εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μετουσιαστικών 
παραγώγων: π.χ. -ίζω, π.χ. βιγλίζω, -άζω, π.χ. κουράζω, -εύω, π.χ. γυρεύω.  

Την περίοδο αυτή χρησιμοποιείται το στοιχείο -ν- για την ευχερέστερη 
διάκριση της όψης (μη συνοπτική – συνοπτική), π.χ. δέω > δένω, χέω > 
χύνω, φέρω > φέρνω, δέρω > δέρνω, επαίρω > παίρνω. Μαζί με τα παλιά 
ρήματα σε -νω (μένω), -άνω (μανθάνω), -αίνω (εμβαίνω), αποτέλεσαν μια 
πολυπληθή κατηγορία, με αποτέλεσμα το -ν- να γίνει χαρακτηριστικό 
επίθημα της μη συνοπτικής όψης, δηλαδή του ενεστωτικού θέματος. 
Προστίθεται επίσης σε παλαιά συνηρημένα ρήματα, π.χ. κερνώ < κεράω, 
περνώ < περάω. Ειδικά τα συνηρημένα ρήματα σε -όω εξελίθηκαν σε -ώνω, 
μέσω των αορίστων σε -ωσα, π.χ. δηλόω > δηλώνω, φορτόω > φορτώνω, ενώ 
από αορίστους σε -ωσα, π.χ. έγνωσα, έδωσα, σχηματίστηκαν νέοι 
ενεστώτες σε -ώνω, π.χ. γνώνω, δώνω κτλ. 

 
Το ρήμα εἰμί > είμαι 
Το αρχαίο ρήμα εἰμί εμφανίζει σιγά σιγά νέους τύπους: 

(α) το ει- [i] εξαπλώνεται σταδιακά σε όλα τα πρόσωπα και στους δύο 
αριθμούς. 

(β) το γ΄ ενικό και το γ´ πληθ. γίνεται ένι (ένεστι). 
(γ) οι μεσοπαθητικές καταλήξεις αντικαθιστούν τις ενεργητικές: 
είμαι   ήμην 
είσαι   ήσο 
ένι   ήτο 
είμεθα  ήμεθα 
(είσθε)  ήσασθε 
ένι   ήσαν, ην, ήταν 

 
3. Σύνταξη 
Γενικά η εσωτερική δομή της γλώσσας θυμίζει ολοένα και περισσότερο τη 
νέα ελληνική. Χαρακτηριστικές εξελίξεις: 

(α) Η σύνταξη γίνεται αναλυτικότερη και παρατακτικότερη. Αυτό 
φαίνεται από εξελίξεις στις οποίες έχει ήδη γίνει αναφορά, δηλαδή από την 
αντικατάσταση των συνθετικών / μονολεκτικών τύπων από περιφράσεις, 
π.χ. αντικαθίστανται εγκλίσεις (δυνητική ευκτική, γ´ πρόσωπο 
προστακτικής), χρόνοι (μέλλοντας, παρακείμενος, υπερσυντέλικος) και το 
τελικό απαρέμφατο. 

(β) Ρήματα που συντάσσονταν με γενική απαντούν τώρα με αιτιατική, 
π.χ. γέμει φορτίο, κατέχεις πράγμα. 

(γ) Ο αριθμός των προθέσεων όχι μόνο περιορίζεται αλλά αυτές 
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συντάσσονται συχνότερα με αιτιατική, π.χ. εκ το ιμάτιν, μετά τους 
Τούρκους, μέχρι τον Μάιον. Η πρόθεση εις αποκτά τη σημασία ‘στάση σε 
τόπο, μέσα σε’, π.χ. εστώς εις τον φόρον. 

(δ) Εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά νεοελληνικά μόρια ας (Θεοφ. 
Κεκαυμένος), να (Πορφ.) και η πρόθεση με (< μετά). 
 
4. Λεξιλόγιο 
Λόγω της έλλειψης κειμένων που να καθρεφτίζουν την προφορική γλώσσα 
είναι δύσκολο να ειπωθούν πολλά για την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Όπως 
φαίνεται όμως η ανανέωσή του ήταν σημαντική και επιτεύχθηκε με τους 
εξής τρόπους: 

(1) Ανασημασιοδότηση λέξεων που προυπήρχαν, π.χ. άλογο ‘ίππος’ < 
άλογον ζώον ‘χωρίς λογική’, κάμνω < ‘κουράζομαι’, υπάγω < ‘υποτάσσω’. 

(2) Παραγωγή. Τα πιο πολλά παραγωγικά επιθήματα της προηγούμενης 
περιόδου εξακολουθούν να είναι ζωντανά την περίοδο αυτή. Εκτός από τα 
επιθήματα -εύω, -άζω κτλ. (βλ. παραπάνω), επίδοση παρουσιάζουν τα: 

(α) -άς (επαγγελματικά, παρωνύμια), που προστίθεται και σε 
προσηγορικά, π.χ. σκουτελάς (< σκουτέλι ‘μικρή γαβάθα’), κακκαβάς (< 
κακκάβι ‘είδος χύτρας’), καλαμαράς (Κεκαυμένος), αλλά και σε κύρια 
ονόματα, π.χ. Ζωναράς. Το επίθημα αυτό περιόρισε αλλά δεν 
αντικατέστησε εντελώς την κατάληξη -άριος. 

(β) -σιμο(ν) για αφηρημένα ρηματικά ουσιαστικά που δηλώνουν ενέργεια. 
Τέτοια ουσιαστικά εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα (το πρώτο, π.χ., σε 
πάπυρο του 5ου ή 6ου αιώνα), π.χ. γράψιμον, δέξιμον, αλλάξιμον (Κ. 
Πορφυρογέννητος), στέψιμον, απολύσιμον (Θεοφάνης). 

(γ) -μα για ουδέτερα που δηλώνουν αποτέλεσμα ενέργειας, π.χ. 
μετάστημα (Κ. Πορφυρογέννητος). 

(δ) -ισσα, που δηλώνει θηλυκά επαγγελματικά, π.χ. αυτοκρατόρισσα, 
ιέρισσα, εκκλησιάρχισσα. 

(ε) πληθαίνουν τα ουδέτερα υποκοριστικά σε -ι(ο)ν, π.χ. κουβάρι(ο)ν 
‘σφαίρα’ < κόβαρος ‘ζωύφιο που αποσφαιρώνεται’, λιβάδιν < λιβάς, σε 
-άρι(ο)ν, π.χ. λειμωνάριον, σε -άδι(ο)ν, π.χ. μαγνάδιν ‘πέπλο’ (< μανός 
‘αραίος’), μοιράδιν ‘κομμάτι’, -ίδι(ο)ν, π.χ. ταξίδιον, σε -άκι(ο)ν, π.χ. 
στενάκιον, σε -ίκι(ο)ν, π.χ. σπαθαρίκιον ‘σπίτι των σπαθάριων’, σχολαρίκιον 
κτλ. 

(στ) Ένα νέο παραγωγικό επίθημα είναι το -ίτζι(ν) [itsin] και -ίτζης / -ίτζα, 
που συνδυάζεται πρώτα με κύρια ονόματα και αργότερα με προσηγορικά, 
π.χ. Σκυλίτζης, Θεοφιλίτζης, Τριαδίτζα ‘Σόφια’, ηνίτζιν < ηνίο ‘γκέμι’, 
σταυρίτζιν, βουνίτζιν, προαστίτζιν ‘αγρόκτημα’. Κάποιοι μελετητές θεωρούν 
ότι είναι σλαβικής προέλευσης (Τριανταφυλλίδης), ενώ άλλοι ότι προήλθε 
από ουράνωση του -κ- στο επίθημα -ίκιον (Γεωργακάς) ή από το επίθημα 
-ίσκιον (Συμεωνίδης). Δεν αποκλείεται πάντως να ισχύει, κατά περίπτωση, 
άλλοτε η μία άλλοτε η άλλη ερμηνεία. Όσον αφορά την πιθανή σλαβική 
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επίδραση, αναφέρουμε τα τοπωνύμια σε -ίτσα του ελλαδικού χώρου καθώς 
και τα προσηγορικά του τύπου γουστέρα – γουστερίτσα ‘σαύρα’, που 
απαντάνε στα βορεια ιδιώματα της νέας ελληνικής. Άλλωστε η εκτεταμένη 
χρήση της κατάληξης -ίτσα στη σλαβική μπορεί να λειτούργησε ως 
εξωτερικός ‘μοχλός’ ενεργοποίησης μιας δυνάμει ή εν εξελίξει αλλαγής στο 
εσωτερικό της μεσαιωνικής ελληνικής. 

Τέλος, υπάρχουν και τα δάνεια επιθήματα από τα λατινικά (π.χ. -άριος, 
-έλι) βλ. παραπάνω.  

Επισημαίνεται ακόμη ότι τα επιθήματα -σιμο(ν), -μα οφείλουν την 
αυξημένη χρήση τους στον σταδιακό περιορισμό του απαρεμφάτου (πρβ. 
και -σις). 

(3) Σύνθεση. Αποτελεί διαχρονικά και διαγλωσσικά πολύ χρήσιμο 
μηχανισμό νεολογίας, δηλαδή κατασκευής νέων λέξεων και εμπλουτισμού 
του λεξιλογίου. 

(α) παρατακτικά σύνθετα: σπάνια στην ελληνιστική κοινή, εμφανίζονται 
τώρα όλο και πιο συχνά, π.χ. αριστόδειπνον, εισοδοέξοδος, τοξοφάρετρον, 
πρασινοβένετοι. 

(β) προσδιοριστικά: είναι περισσότερα, π.χ. τριχοραχάτος, θεόβλαστος. 
Τα σύνθετα ρήματα αυτή την εποχή σχηματίζονται με πρώτο συνθετικό 

όνομα (και όχι μόνο πρόθεση), π.χ. τοποτηρώ, ασπροφορώ. 
(4) Δάνεια. Όπως επισημάνθηκε, η κυριότερη πηγή δανεισμού παραμένει 

η λατινική. Όταν όμως η αυλή και τα ανώτερα στρώματα έπαψαν να τη 
χρησιμοποιούν, λιγόστεψε και ο αριθμός των λέξεων που σχετίζονταν με τη 
διοίκηση. 

Τα δάνεια αυτής της περιόδου δείχνουν ότι εισήλθαν από την προφορική 
λατινική των βαλκανικών επαρχιών, γνωστή και ως βαλκανική λατινική, και 
όχι από τη γραπτή γλώσσα της διοίκησης και της νομοθεσίας, π.χ. 
πε(ν)τζιμέντον < impedimentum) ‘αποσκευή’: εμφανίζει την φωνητική 
αλλαγή που συναντάμε και σε άλλες ρομανικές γλώσσες της Βαλκανικής. 
Άλλα δάνεια: στράτα < via strata, τρούλος < trullus, μισεύω < mitto – missum 
κτλ. 

Την ίδια εποχή πρέπει να εμφανίζονται δάνεια και από την ιταλική 
(βενετική, ενετική), συχνά όμως είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε αν πρόκειται 
για λατινική ή ιταλική λέξη. Παρόλο που στα κείμενα της εποχής δεν 
συναντάμε ιταλικές λέξεις, είναι πιθανό η εισροή τους να άρχισε αυτή την 
περίοδο, ιδίως όσον αφορά το θαλασσινό και το εμπορικό λεξιλόγιο, γιατί 
την επόμενη περίοδο το ιταλικά δάνεια είναι πολύ χαρακτηριστικά. 

Βρίσκουμε επίσης αραβικά και περσικά δάνεια που σχετίζονται με τη 
ζωή στην Ανατολή ή με τίτλους κτλ., π.χ. αμιράς ‘στρατηγός’, τζάγγιον 
‘είδος ψηλού παπουτσιού’, ζάβα ‘αλυσιδωτός θώρακας’. 

Ακόμη, την περίοδο αυτή εμφανίζονται τα πρώτα σλαβικά δάνεια, π.χ. 
βοϊλάς, βοεβόδας, χαγάνος. 
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Η ελληνική γλώσσα στους όψιμους αιώνες του Μεσαίωνα 
(1100-1453) 

 
Την περίοδο αυτή συνέβησαν ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν βαθιά την 
ελληνική γλώσσα. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι είμαστε βέβαιοι πως η 
νεοελληνική γλώσσα είχε ήδη διαμορφωθεί την εποχή αυτή (ο Χατζιδάκις 
τοποθετεί τη διαμόρφωσή της πριν από τον 10ο αιώνα, ο Browning στο 
πρώτο μισό του), παρά τις πενιχρές μαρτυρίες. 

Στην Ανατολή, στα τέλη του 11ου αιώνα οι Σελτζούκοι καταλαμβάνουν 
τη Μ. Ασία (μετά την ήττα των Βυζαντινών στο Ματζικέρτ, 1071). Μεγάλα 
τμήματά της ανακαταλαμβάνονται τον 12ο αιώνα με τους Κομνηνούς αλλά 
μετά την ήττα στο Μυριοκέφαλο (1176), τον 13ο αιώνα, τα τμήματα αυτά 
υποτάσσονται ξανά στους Τούρκους. Το 14ο αιώνα οι Βυζαντινοί διώκονται 
από όλη τη Μ. Ασία, με εξαίρεση τα οροπέδια του Πόντου. Στα τέλη του 
ίδιου αιώνα οι Τούρκοι φτάνουν στη Βαλκανική και το 1430 καταλαμβάνουν 
τη Θεσσαλονίκη. Το 1453 πέφτει η Κωνσταντινούπολη και λίγο αργότερα η 
Πελοπόννησος και η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. 

Στη Δύση, τον 11ο αιώνα οι Νορμανδοί καταλαμβάνουν τις βυζαντινές 
κτήσεις στην Νότια Ιταλία και στη Σικελία (το 1071 πέφτει το Bari). 

Από τον 11ο αιώνα αλλεπάλληλα στίφη Σταυροφόρων περνούν από το 
Βυζάντιο και ομάδες Γάλλων, Ιταλών, Ισπανών και Γερμανών στρατιωτών 
υπηρετούν ως μισθοφόροι στον βυζαντινό στρατό. Επίσης, παροικίες Ιταλών 
εμπόρων ιδρύονται στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες παραλιακές 
πόλεις και ανθίζουν οικονομικά. 

Το 1204 η Κωνσταντινούπολη καταλαμβάνεται από τους Σταυροφόρους 
και συστήνεται η λατινική αυτοκρατορία. Υπάρχουν όμως και περιοχές που 
ελέγχονται από διάδοχα ελληνικά κράτη: το Δεσποτάτο της Ηπείρου, η 
Αυτοκρατορία της Νίκαιας, η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Η Κύπρος 
υποτάσσεται στον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο και αργότερα περνά στους 
Γάλλους Λουζινιάν. Η Κρήτη παραμένει στα χέρια των Βενετών ως το 
δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, η Ρόδος καταλαμβάνεται από τους Ιωαννίτες 
Ιππότες, οι Κυκλάδες υποτάσσονται στη Γένοβα και στη Βενετία, η Εύβοια 
στη Βενετία, η Πελοπόννησος στους Φράγκους (Βιλλεαρδουίνοι), τα 
Επτάνησα στους Βενετούς. Με άλλα λόγια οι Βενετοί καταλαμβάνουν τα 
3/8 περίπου του Βυζαντινού κράτους, αν και όχι για πολύ. Η ενετοκρατία 
και η φραγκοκρατία στην Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσμα τον 
κατακερματισμό της ελληνικής επικράτειας και έτσι η επικοινωνία των 
ομόγλωσσων έγινε δυσκολότερη. Επίσης, εισήλθαν στην ελληνική πολλά 
δάνεια και ξέπεσε το κύρος της λόγιας γλώσσας. Οι λόγοι του ξεπεσμού 
ήταν (α) η πτώση της εκπαιδευτικής στάθμης την περίοδο αυτή, (β) η 
διακοπή της βυζαντινής διοικητικής και εκκλησιαστικής παράδοσης, και (γ) 
η συμμετοχή των ξένων στην καλλιέργεια της γλώσσας.  

Έτσι από το 12ο αιώνα ξεθαρρεύει η ζωντανή γλώσσα και αρχίζει να 
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γράφεται σε διάφορα κείμενα, συνήθως έμμετρα και συχνά μεγάλα, με 
περιεχόμενο εθνικό (ακριτικά έπη), αφηγηματικό, συμβουλευτικό, 
εγκωμιαστικό, σατιρικό κτλ. Η γλώσσα των κειμένων αυτών διαφέρει 
ανάλογα με την εποχή που γράφεται, την πατρίδα του συγγραφέα και τον 
βαθμό επίδρασης της λόγιας γλώσσας. 
 
Πηγές 
(Α) Έμμετρα κείμενα 

11ος-12ος αιώνας: Την εποχή αυτή χρονολογείται ο Βασίλειος Διγενής 
Ακρίτας. Όλες οι παραλλαγές που μας σώζονται είναι σε λόγια γλώσσα, και 
μόνο το χειρόγραφο του Εσκοριάλ έχει πολλά γνωρίσματα της προφορικής. 
Ορισμένοι υπέθεσαν ότι γράφηκε αρχικά σε δημώδη γλώσσα και στη 
συνέχεια διορθώθηκε. 

12ος αιώνας: ο Θεόδωρος Πρόδρομος γράφει συνειδητά ποιήματα στη 
λαϊκή καθημερινή γλώσσα, ενώ ο Μιχαήλ Γλυκάς χρησιμοποιεί γλώσσα 
ανάμεικτη. Και οι δυο όμως γράφουν επίσης έργα σε λόγια μορφή. Ο 
Σπανέας, τέλος, εντάσσεται στην ηθικοδιδακτική ποιήση. 

Λίγο μετά το 1300 χρονολογείται το Χρονικόν του Μορέως, ένα εκτενές 
ποιητικό χρονικό γραμμένο από ποιητή που δεν είχε επαφή με τη λόγια 
παράδοση, και μάλλον ήταν ένας εξελληνισμένος Γάλλος. Είναι γραμμένο 
σχεδόν σε καθαρή προφορική ομιλία, αν και δεν λείπουν κάποιες λόγιες 
λέξεις ή φράσεις, τις οποίες ο ποιητής δεν καλοκαταλαβαίνει. Επίσης 
εμφανίζει διπλοτυπίες, π.χ. γ΄ πληθ. -ουν / -ουσι. Η ύπαρξή τους μπορεί να 
οφείλεται στο ότι ήταν πράγματι εναλλασσόμενοι τύποι, αν και μπορεί να 
οφείλονται στην έλλειψη γλωσσικού αισθήματος. 

Τον 14ο και 15ο αιώνα γράφονται τα Ιπποτικά μυθιστορήματα καθώς 
και άλλα αφηγηματικά ποιήματα. Κάποια διασκευάζουν δυτικά πρότυπα 
και άλλα είναι αποκλειστικά ελληνικά στη θεματολογία, αν και ως ένα 
βαθμό οφείλουν την τεχνοτροπία τους σε δυτικές επιδράσεις. Πρόκειται για 
τα Λίβιστρος και Ροδάμνη, Φλώριος και Πλατζιαφλώρα, Βέλθανδρος και 
Χρυσάντζα, Καλλίμαχος και Χρυσορρόη, Αχιλληίς, Διήγησις Βελισαρίου. Την 
ίδια εποχή χρονολογείται ο Πουλολόγος (με σατιρικό περιεχόμενο). Στην 
Κρήτη γράφουν ο Στέφανος Σαχλίκης (Αφήγησις παράξενος, 
αυτοβιογραφία), ο Μαρίνος Φαλιέρος (Ρίμα παρηγορητική), ο Λινάρδος 
Ντελλαπόρτας (θρησκευτική και διδακτική ποίηση, ακολουθεί λόγια 
παράδοση). 
 
(Β) Πεζά 
14ος-15ος αιώνας: Έχουμε κυπριακά κείμενα, όπως οι Ασσίζες (κείμενα 
αστικής νομοθεσίας), το Χρονικό του Δούκα, το Χρονικό του Λεόντιου 
Μαχαιρά. Υπάρχει επίσης αρχειακό υλικό που εν μέρει είναι γραμμένο στην 
λαϊκή γλώσσα και εν μέρει είναι επηρεασμένο από αυτήν. 
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Γνωρίσματα της όψιμης μεσαιωνικής κοινής 
 
1. Φωνολογία – φωνητική 
Οι αλλαγές που συμβαίνουν στην προφορά αυτή την περίοδο δεν έχουν 
επιπτώσεις στην φωνολογική δομή της κοινής γλώσσας. Από την άλλη, 
έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται τα νεοελληνικά ιδιώματα, μερικά από τα 
οποία έχουν διαφορετικό φωνολογικό σύστημα, π.χ. τα βόρεια ιδιώματα 
(στένωση, αποβολή φωνηέντων κτλ.). 
 
(Α) Φωνηεντικό σύστημα 
Το φωνηεντικό σύστημα είναι όμοιο με το σημερινό (5 φωνήεντα: /a/, /e/, /i/, 
/o/, /u/). Χαρακτηριστικό φαινόμενο της περιόδου, το οποίο έχει ξεκινήσει 
στην προηγούμενη, είναι η συνίζηση (βλ. παραπάνω). Στα λογοτεχνικά 
κείμενα βρίσκουμε πλάι πλάι τύπους με συνίζηση και χωρίς. Στην ομιλία 
μπορεί να υπήρχαν και οι δύο τύποι, και να αποτελούσαν αντικείμενο 
επιλογής εκ μέρους του ομιλητή. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η συνίζηση 
δεν εμφανίζεται σε δάνεια μετά τον 13ο αιώνα, π.χ. αβαρία, γαλαρία, 
λοταρία, κομπανία, παρέα, επομένως την εποχή αυτή το φαινόμενο είχε 
ολοκληρωθεί. 
 
(Β) Συμφωνικό σύστημα 
(1) Αλλαγές σε συμφωνικά συμπλέγματα 
Την εποχή αυτή συμβαίνουν οι τροπές [kt], [xθ] > [xt]· [pt], [fθ] > [ft]· [sθ] > 
[st]· [sx] > [sk]· και [fx] > [fk]. Π.χ. νύχτα (< νύκτα), χτες (< χθες), εφτά (< 
επτά), φτάνω (< φθάνω), αστένεια (< ασθένεια), άσκημα (< άσχημα). 
Πρόκειται για ανομοίωση του τρόπου άρθρωσης: στιγμικό + στιγμικό ή 
εξακολουθητικό + εξακολουθητικό > εξακολουθητικό + στιγμικό. Εξαίρεση 
αποτελεί το [sf] που δεν έγινε [sp]. 

Οι μαρτυρίες από τα κείμενα της εποχής δείχνουν μια εν μέρει 
συγκεχυμένη κατάσταση. Στη σημερινή γλώσσα η λόγια επίδραση 
εμπόδισε τη γενίκευση της ανομοίωσης και αυτό ερμηνεύει διπλοτυπίες 
όπως λευτεριά – ελευθερία, σκολειό – σχολείο, άσκημος – άσχημος. 
 
(2) Ληκτικό -ν  
Το ληκτικό -ν αποβάλλεται, εκτός αν ακολουθεί φωνήεν ή [k], [p], [t] (π.χ. 
σε τονικές ενότητες άρθρου και ουσιαστικού). Στον Πρόδρομο το -ν 
διατηρείται, υπάρχει όμως κάποια αβεβαιότητα στη χρήση του, π.χ. 
βασιλέαν – βασιλέα, θέλημα – θέλημαν, το στόμαν της, εκόπην το ζωνάριν 
μου. 

Σύμφωνα με τον Joseph, η αποβολή του ληκτικού -ν τοποθετείται μεταξύ 
του 10ου και του 12ου αιώνα, ενώ κατά τον Browning τον 15ο αιώνα το 
ληκτικό -ν εξαφανίστηκε στην κεντρική περιοχή αλλά διατηρήθηκε στην 
περιφέρεια (Κύπρος, Μ. Ασία, Δωδεκάνησα και Κάτω Ιταλία). 
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2. Μορφολογία 
(Α) Ουσιαστικά 
Η αποβολή του ληκτικού -ν προκάλεσε βαθιά αλλαγή στο κλιτικό 
παράδειγμα του ονόματος, οδηγώντας στη σύμπτωση της κατάληξης της 
γενικής και της αιτιατικής (στα αρσενικά) και της ονομαστικής και της 
αιτιατικής (στα θηλυκά). Μόνο στα αρσενικά σε -ος διατηρήθηκαν τρεις 
τύποι: ονομ. -ος, γεν. -ου, αιτ. -ο. 
 

Πρωτόκλιτα (και από παλαιά τριτόκλιτα) 
   αρσ.  θηλ. >   αρσ.  θηλ. 
ονομ. -ς   -ø  >  -ς   -ø 
γεν.  -ø   -ς  >  -ø   -ς 
αιτ.  -ν   -ν  >  -ø   -ø 

 
Τα ουσιαστικά εντάσσονται, επομένως, στις εξής κατηγορίες: 

Αρσενικά: -ος, -ας, -ης, -ούς (π.χ. παππούς). 
Θηλυκά: -α (-ία, -ιά), -η, -ού (π.χ. μαϊμού), κύρια ονόματα σε -ω. 
Ουδέτερα: -ο, -ι (γεν. -ιού), -μα (γεν. -ματος). 

 
Ο πληθυντικός μπορεί να είναι ισοσύλλαβος ή ανισοσύλλαβος, π.χ. 
άνθρωπος – άνθρωποι, ρήγας – ρηγάδες, αφέντης – αφέντες, στρατιώτης – 
στρατιώτες, πέρσης – πέρσηδες, παππούς – παππούδες, κυρά – κυράδες, 
νύφη – νυφάδες, μαϊμού – μαϊμούδες, βουνό – βουνά, παιδί – παιδιά, όνομα 
– ονόματα. 

Διασώζονται μερικοί αρχαιότεροι σχηματισμοί, όχι όμως ως ζωντανοί 
τύποι, όπως είναι τα ουδ. σε -ος (γεν. -ους), π.χ. του πλήθους, του ύψους, 
και μάλιστα μερικά ουδέτερα μεταπλάθονται σε -ος (γεν. -ους), π.χ. το 
σπλάχνος, το κούρσος, το νίκος (πληθ. τα κούρση), ή τα θηλ. σε -ις (γεν. 
-εως· πληθ. -ες), π.χ. μοίρασις, έκλεξις, τες αίρεσες, τες διοίκησες, τες 
υπόθεσες. Λίγα αρσενικά σχηματίζουν γεν. σε -ος (ή -ός), π.χ. του 
πρίγκιπος, του ρηγός, του αφεντός. 
 
(Β) Επίθετα 
Με αναλογικές διαδικασίες τα δικατάληκτα επίθετα γίνονται τρικατάληκτα 
και μεταπλάθονται σε -ος -η -ο, και αυτό συμβαίνει: 

(α) σε δικατάληκτα σε -ος, -ον που σχηματίζουν πλέον θηλ. σε -η (ή -α) 
(το φαινόμενο είναι ήδη αρχαίο, που ενισχύθηκε μάλιστα στην Κοινή), π.χ. 
άτεκνος -η -ο,  

(β) σε δικατάληκτα σε -ης, -ες, π.χ. ακριβός, αληθός, άπρεπος, 
(γ) σε δικατάληκτα σε -ων, -ον, π.χ. ευσχήμων > εύσχημος, αγνώμων > 

άγνωμος. 
Τα επίθετα σε -υς σε μεγάλο βαθμό διατηρήθηκαν, επειδή ήταν ήδη 

τρικατάληκτα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποια από αυτά δεν τράπηκαν 
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σε τρικατάληκτα σε -ος -η -ο, π.χ. γλυκύς (αλλά και γλυκός), θηλ. γλυκέα 
(γλυκή), ουδ. γλυκύ(ν) (πληθ. γλυκιά) 
 
(Γ) Αντωνυμίες 
Η αντωνυμία πας πάσα παν αντικαταστάθηκε από την όλος (πρβ. την 
αντικατάσταση στην προφορική λατινική του omnis από το totus). 
 
(Δ) Ρήμα 
Μέλλοντας 
Η περίφραση έχω + απαρέμφατο γίνεται όλο και πιο σπάνια (αργότερα η 
περίφραση αυτή χρησιμοποιήθηκε για τον παρακείμενο). Το έχω + 
απαρέμφατο για τη δήλωση του μέλλοντα αντικαθίσταται από τις 
περιφράσεις: 

(α) έχω να + υποτακτική (στο πλαίσιο του παραμερισμού του 
απαρεμφάτου), π.χ. ταχύ εις πόλεμον έχει να πολεμήση (Φλώριος). 

(β) θέλω + απαρέμφατο (-16ος). Ως περίφραση απαντά ήδη από τη 
μετακλασική ελληνική, ενώ με τη σημασία μέλλοντα μαρτυρείται πριν από 
τον 6ο αιώνα μ.Χ., σύμφωνα με τον Browning:  

τα τέκνα σου να σφάξουσιν και εμέναν θέλουν πνίξει (Διγ.) 
άρξαν να συμβουλεύονται το πώς θέλουσιν πράξει (Χρον. Μορ.) 
θέλεις είσται (Καλλίμαχος) 
(γ) θέλω να + υποτακτική (10ος-16ος) 
Όταν το απαρέμφατο αρχίζει να αντικαθίσταται από το να + 

υποτακτική, η περίφραση θέλω να + υποτακτική είχε στην αρχή βουλητική 
σημασία, ενώ το θέλω + απαρέμφατο διατηρούσε τη σημασία του μέλλοντα, 
π.χ. (Διγ.) Όμως αν θέλης τέκνον μου να έχης την ευχή μου (βουλητ.), (Διγ.) 
τα τέκνα σου κι εμέναν θέλουν πνίξει. Στη συνέχεια όμως η περίφραση θέλω 
να + υποτακτική αποκτά μελλοντική σημασία (15ος αιώνας), π.χ. 
(Πανώρια, 17ος) το πρεπό ναι να σας πω και να σας φανερώσω / ποιαν 
όμορφη ξεφάντωση θέλω να σασε δώσω.  

(δ) θέλει να + υποτακτική (10ος-) 
Ακολουθεί μια διαδικασία γραμματικοποίησης (12ος-16ος αιώνας) που 

οδήγησε στην γενίκευση του θα: θέλει να > θε να > θα να > θαν > θα. 
(ε) θέλω + υποτακτική (15ος-16ος αιώνας), π.χ. θέλουν αρματώσουν το 

κουμούνιν (Μαχ.). 
(στ) θέλει + υποτακτική (16ος αιώνας), π.χ. θέλει την κάνω πεθερά.  
Οι περιφράσεις με γυμνή υποτακτική προέκυψαν από το θέλω + 

απαρέμφατο (Ηorrocks 1997), π.χ. θέλω γράψει(ν) > θέλει γράψει. Το 
γράψει ερμηνεύθηκε ως γ΄ ενικό και έτσι σχηματίστηκε ολόκληρο το 
παράδειγμα, π.χ. θέλω γράψω, θέλεις γράψεις, θέλει γράψει κτλ. Επειδή 
όμως με τον τρόπο αυτό ο αριθμός και το πρόσωπο δηλώνονταν 
πλεοναστικά και στα δύο στοιχεία, το βοηθητικό μπόρεσε να 
γραμματικοποιηθεί, π.χ. θέλει γράψω. 
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Σύμφωνα με μια άλλη ερμηνεία (Μαρκόπουλος 2009), το μοντέλο Ρ + Ρ 
σε υποτακτική υπήρχε από παλιά και αυτή την εποχή απέκτησε και 
μελλοντική σημασία.  

Ο σχηματισμός του μέλλοντα με περίφραση, το πρώτο συστατικό της 
οποίας προέρχεται από βουλητικό ρήμα (‘θέλω’), είναι βαλκανισμός, π.χ. 
αλβ. do të shkruaj, ρουμαν. voiu cînta, βουλγ. šte piša κτλ., μαρτυρείται 
επίσης σε τευτονικές γλώσσες, π.χ. αγγλ. I will go, γερμ. ich will kommen, 
αλλά και σε μη ινδοευρωπαϊκές, π.χ. στην κινεζική. Πρόκειται δηλαδή για 
ευρύ διαγλωσσικό φαινόμενο. 
 
Υπερσυντέλικος 
Με τη χρήση των μελλοντικών περιφράσεων με το θέλω για τον μέλλοντα, η 
περίφραση έχω + απαρέμφατο (αορίστου), η οποία στα πρώιμα μεσαιωνικά 
χρόνια δήλωνε τον μέλλοντα, ήταν πλέον ελεύθερη να δηλώσει άλλους 
χρόνους.  

Η πρώτη αλλαγή παρατηρείται στη χρήση του είχα + απαρέμφατο για 
τη δήλωση δυνητικής τροπικότητας. Ήδη στον Μαλάλα (6ος αιώνα) 
μαρτυρείται η χρήση είχον δε και τας ημών ναυς καύσαι οι βάρβαροι, ει μη 
νυξ επήλθε. 

Το σημασιολογικό πέρασμα από το δυνατό κατά το παρελθόν στον 
υπερσυντέλικο, που δηλώνει πράξη τελειωμένη στο παρελθόν πριν συμβεί 
κάτι άλλο, είναι εύκολο και έτσι το είχα + απαρέμφατο άρχισε να παίρνει τη 
σημασία υπερσυντελίκου. Τα πρώτα παραδείγματα τα συναντούμε στην 
ύστερη μεσαιωνική περίοδο, π.χ. έβαλαν τον βασιλέα εκείνον εις το σκαμνί 
της βασιλείας οπού το είχεν χάσει (Χρον. Μορ.). Σε ένα χωρίο μάλιστα του 
Χρονικού του Μορέως βρίσκουμε σε ένα χειρόγραφο είχα + απαρέμφατο και 
σε ένα άλλο ήμουν + μετοχή αορίστου, π.χ. είχεν αποθάνει – ήτον 
αποθανόντα. 
 
Παρακείμενος 
Το επόμενο βήμα ήταν η χρήση της περίφρασης έχω + απαρέμφατο 
αορίστου για πράξη που έγινε στο παρελθόν αλλά ισχύει ως τη στιγμή της 
εκφώνησης, δηλαδή για τον παρακείμενο. Αυτό βέβαια μπορούσε να γίνει 
μόνο αφότου το έχω + απαρέμφατο είχε παραμεριστεί στον μέλλοντα από 
τις περιφράσεις με το θέλω. Εμφανίζονται λοιπόν τα πρώτα δείγματα ενός 
σχηματισμού που αποκρυσταλλώθηκε τελικά περίπου τον 17ο αιώνα και 
έδωσε στα νέα ελληνικά τους δύο εναλλακτικούς τύπους παρακειμένου, 
π.χ. έχω γράψει και έχω γραμμένο. 
 
Απαρέμφατο 
Κατά την όψιμη μεσαιωνική περίοδο μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα 
τελικά στάδια της απώλειας του απαρεμφάτου. Σε χειρόγραφο του 
Χρονικού του Μορέως από τον 15ο αιώνα, για παράδειγμα, βρίσκουμε 
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συχνά ρήμα εκεί όπου σε χειρόγραφο του 14ου αιώνα βρίσκουμε 
απαρέμφατο: ο ρήγας άρξετον λαλεί (14ος), ο ρήγας ήρξεν να λαλή (15ος). 

Ενδείξεις ότι το απαρέμφατο εξακολουθούσε και μετά τον 10ο αιώνα να 
αποτελεί σχετικά παραγωγική κατηγορία αποτελούν: 

(α) Η διαδεδομένη του χρήση με τα θέλω και έχω για τον σχηματισμό 
του μέλλοντα, του παρακειμένου και για άλλες τροπικότητες. 

(β) Ο σποραδικός συνδυασμός του με ρήματα που παλιότερα (βιβλική 
ελληνική) το είχαν ως αποκλειστικό συμπλήρωμα. Τα ρήματα αυτά είναι τα 
δύναμαι, (η)μπορώ, μέλλω, άρχομαι και αρχίζω, τολμώ, οφείλω κ.ά., π.χ. εις 
τούτο άρξεται λαλεί (Χρον. Μορ.). 

(γ) Το χρονικό απαρέμφατο: πρόκειται για μεσαιωνικό νεωτερισμό, όπου 
το έναρθρο απαρέμφατο λειτουργεί ως δευτερεύουσα χρονική πρόταση. 
π.χ. ευθύς το βράσειν το θερμόν (Πρόδρ.), το ακούσει γαρ τον βασιλέαν 
(Χρον. Μορ.). 

Η χρήση του χρονικού απαρεμφάτου είναι κοινή στη λογοτεχνία μεταξύ 
12ου και 15ου αιώνα, όμως μετά τον 15ο αιώνα αντικαθίσταται από 
παρεμφατικούς τύπους, π.χ. το να σ’ ιδούν [....] εκ την πικρία τους 
σφάζονται (Χρον. Μορ.). 

(δ) Ο νέος απαρεμφατικός τύπος είσθαι – είσται του ρήματος είμαι (κατά 
το κείμαι – κείσθαι). Ο τύπος πρωτοεμφανίζεται στις Ασσίζες τον 14ο 
αιώνα. 

Όλες οι παραπάνω ενδείξεις συνηγορούν στο ότι το απαρέμφατο υπήρχε 
ως έναν βαθμό στην καθημερινή ομιλία, ενώ η χρήση του ποικίλλει ανάλογα 
με τους συγγραφείς. Πάντως είναι πιο συχνό στα μυθιστορήματα και 
σπανιότερο στην κρητική λογοτεχνία. 
 
Μετοχή 
Ήδη από την προηγούμενη περίοδο είχε εμφανιστεί ο γενερικός 
επιρρηματικός τύπος σε -οντα (και αργότερα -οντας) που αντικαθιστά τις 
ενεργητικές μετοχές, π.χ. ακούοντα ο Βέλθανδρος (Βέλθ.), βλέποντας τους 
αγούρους (Αχιλληίς). Επισημαίνεται πάντως ότι ο Πρόδρομος χρησιμοποιεί 
ακόμη κλιτές ενεργητικές μετοχές, σύμφωνα με τους κανόνες της αρχαίας 
γραμματικής. Στο Χρονικόν του Μορέως όσες τέτοιες μετοχές 
χρησιμοποιούνται δεν κλίνονται σωστά, π.χ. ακούσων ταύτα, οι Φράγκοι 
σκοτώνων. 

Οι μετοχές σε -όμενος και -μενος συνεχίζουν να κλίνονται κανονικά. 
 
Ρηματικές καταλήξεις 
Στη γλώσσα των λαϊκών κειμένων υπάρχει αβεβαιότητα στη χρήση των 
ρηματικών καταλήξεων. 

(α) Ενεργητική φωνή: γ΄ πληθ. -ουν ή -ουσι και -αν ή -ασι, π.χ. έχουσι, να 
ονομάσουν, εποίκαν – ήρθασιν. Μάλιστα αρκετά συχνά απαντά και η 
παρέκταση -ε, δηλαδή -ουνε, -ανε. 
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(β) Στη μεσοπαθητική φωνή, στον παρατατικό, βρίσκουμε πλάι πλάι 
λόγιες και νεότερες καταλήξεις: 

-ομην & -ομουν, π.χ. επροσεγγιζαίνομουν, -ούμουν, π.χ. γλυκοκοιμούμουν  
-εσο & -οσουν (?), -ουσουν, π.χ. γίνουσουν 
-ετο & -οταν, -ετον, π.χ. ευρίσκετον, -οτον, π.χ. εγίνοτον 
-ομεθα & -όμεστα (κατά το β΄ πληθ.) 
-εσθε & -εστε, π.χ. γίνεστε 
-οντο & -ονταν, π.χ. εκοίτονταν, -ουνταν, -ούντ-ασιν (Πρόδρ.), -όντησαν. 
(γ) Στον παθητικό αόριστο, η κατάληξη -θηκα αντικατέστησε τη -θην, 

ενώ στα υπόλοιπα πρόσωπα οι τύποι με το -κ- χρησιμοποιούνταν 
παράλληλα με τους τύπους χωρίς αυτό: 

εβάλθηκα 
εβάλθηκες & εβάλθης 
εβάλθηκε & εβάλθη 
εβαλθήκαμε & εβάλθημεν 
εβαλθήκατε & εβάλθητε 
εβάλθηκαν / εβαλθήκασιν & εβάλθησαν  
(δ) Τα τονισμένα στη λήγουσα ρήματα, δηλαδή τα παλιά συνηρημένα σε 

-άω και -έω, συγχωνεύτηκαν σε ένα κοινό κλιτικό παράδειγμα, ειδικά στη 
μεσοπαθητική φωνή, π.χ. φοβούμαι, φοβάσαι, φοβάται. Απαντούν όμως και 
τύποι σε -ιόμαι, -ιέσαι, -ιέται, π.χ. βαριόμαι, βαριέσαι, βαριέται.  

(ε) Ο παρατατικός σχηματίζεται με ποικιλία επιθημάτων, π.χ. -ούσα, 
-ούσας, -ούσε (αναλογικά προς το γ΄ πληθ. -ουσαν) και -αγα, -αγας, -αγε. 
Ποικιλία στον σχηματισμό του παρατατικού υπάρχει στα νεοελληνικά 
ιδιώματα. Τα μικρασιατικά ιδιώματα έπλασαν μια σειρά από κλιτικά 
παραδείγματα παρατατικού άγνωστα στην υπόλοιπη ελληνική. 

Η πολυτυπία αυτή δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Πού οφείλεται; 
Υπήρχαν πράγματι όλοι αυτοί οι τύποι στη ζωντανή γλώσσα; Απεικονίζει 
διαλεκτικές διαφορές; Η γλώσσα των λαϊκών κειμένων αποδίδει την 
ομιλούμενη εκείνης της εποχής; Ή μήπως οι ποιητές χρησιμοποιούν ένα 
τεχνητό μείγμα γλωσσικών τύπων που ανήκαν σε διάφορα ιδιώματα;  

Ο Browning πιστεύει ότι στα όψιμα βυζαντινά χρόνια υπήρχε στην 
Κωνσταντινούπολη και στα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα μια κοινή 
γλώσσα, όπου ήταν αποδεκτή η πολυτυπία που οφειλόταν σε ιδιώματα με 
διαφορετική εξέλιξη. Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη ήταν συσσωρευμένος 
πληθυσμός από όλες τις γωνιές του ελληνόφωνου κόσμου. 
 
3. Σύνταξη 
Όλα τα ρήματα και όλες οι προθέσεις που συντάσσονταν με γενική 
απαντούν τώρα με αιτιατική, π.χ. επιθυμώ και το ψωμίν (Πρόδρ.), από τον 
όρθρον, με τον ρόι, μετ’ αυτήν, εκ τον φόβον, απάνω τους, δίχως ταραχήν, 
αντίς εμέ. 

Αποτέλεσμα ήταν η απώλεια των σημασιολογικών διακρίσεων που 
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επιτύγχανε η χρήση της γενικής, πρβ. μετά + γεν. (συνοδεία) ~ μετά + αιτ. 
(υστερόχρονο), διά + γεν. (όργανο) ~ διά + αιτ. (αιτία), κατά + γεν. 
(εναντίον) ~ κατά + αιτ. (συμφωνία). Για να δηλωθούν επομένως αυτές οι 
διακρίσεις, οι ομιλητές καταφεύγουν στη χρήση προθετικών εκφράσεων 
αποτελούμενων από επίρρημα και πρόθεση, π.χ. όταν το μετά + αιτ. αρχίζει 
να σημαίνει συνοδεία τότε το υστερόχρονο δηλώνεται με τη φράση ύστερα 
από. Το εντός + γενική αντικαθίσταται από το μέσα εις κτλ. 

Επίσης, με εξαίρεση κάποιες απολιθωμένες εκφράσεις, πολλές από τις 
παλιές προθέσεις αχρηστεύονται: ανά, επί, περί, προ, συν, υπέρ, υπό, π.χ. 
(Διγενής) έδωκα την λέαιναν απάνω εις το κεφάλιν (αντί επί της κεφαλής) 
 
4. Λεξιλόγιο 
Η πρώτη εντύπωση είναι ότι την περίοδο αυτή το λεξιλόγιο εμπλουτίστηκε 
πολύ κυρίως μέσω της παραγωγής και του δανεισμού, ενώ εμφανίζονται και 
πολλές σημασιολογικές αλλαγές στις λέξεις. Το τελικό συμπέρασμα όμως 
είναι ότι οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι παλαιότερες, δεν μπορούμε 
όμως να τις πιστοποιήσουμε, επειδή λείπουν δημώδη κείμενα από την 
προηγούμενη περίοδο. Μόνο ορισμένες ομάδες δανείων μπορούν να 
χρονολογηθούν, όπως π.χ. οι όροι του φεουδαρχικού δικαίου που εισήλθαν 
από τα γαλλικά μετά το 1204.  
 
Σημασιολογικές εξελίξεις  
Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές από αυτές: 

αμή ‘αλλά’ < αν μη 
γρήγορος < εγρήγορος ‘ξυπνητός’ 
εξεύρω ‘ξέρω’ < εξευρίσκω ‘ανακαλύπτω’ 
σκιάζομαι ‘φοβάμαι’ < σκιάζομαι ‘καλύπτομαι από σκιά’ 
χάνω < αόρ. έχασα < εχάωσα αόρ. του χαόω ‘ρίχνω στο χάος’ 

 
Παραγωγή 
Τα επιθήματα που χρησιμοποιούνταν κατά την προηγούμενη περίοδο 
εξακολουθούν να είναι παραγωγικά, π.χ.  

(ρηματικά) -ώνω: ομαλός > ομαλώνω > μαλώνω, μάζα > μαζώνω, -ίζω: 
αρκούδιν > αρκουδίζω, ταύρος > ταυρίζω (> νεοελλ. τραβάω). 

(ονοματικά) -σις, π.χ. μοίρασις, έκλεξις, -ισσα, π.χ. αρχόντισσα, -πουλον, 
π.χ. παιδόπουλον, αρκουδόπουλον, -άτον, -άτος, π.χ. δεποτάτον, αλογάτος 
‘ιππέας’, και μερικές φορές ακόμη πιο εύχρηστα: -ίτσι(ν), π.χ. τυρίτσιν, 
αφρατίτσιν ‘ψωμί’, -ούτσικος < -ούτσης (< ιταλ. -uccio) + -ικος, π.χ. 
ξενούτσικος, αδελφούτσικος. 
 
Σύνθεση 
Την εποχή αυτή δημιουργούνται με μεγάλη ευκολία άφθονα σύνθετα: 
(παρατακτικά), π.χ. στραγαλοσταφίδες, πρασομάρουλον, κλωθογυρίζω, 
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(υποτακτικά), π.χ. χρυσολάχανον, πεντάρφανος, συχνοαναστέναμα, 
καρδιογνώστης, γλειφομελούσα, σπαταλοκρομμύδης. Τα περισσότερα 
σύνθετα είναι προσδιοριστικά. 
 
Δάνεια 
Η κατοχή μεγάλων ελληνόφωνων περιοχών από δυτικές δυνάμεις (Βενετία: 
νησιά, Γαλλία: Πελοπόννησος και Κύπρος) οδήγησε στην εισροή πολλών 
ιταλικών και γαλλικών δανείων. Πρόκειται κυρίως για λέξεις πολιτισμού 
που δεν αντικαθιστούν τις υπάρχουσες ελληνικές. Οι όροι του φεουδαρχικού 
δικαίου και της ιδιοκτησίας είναι φράγκικοι, ενώ οι σχετικοί με τις τέχνες, 
τα επαγγέλματα και τη ναυτική ορολογία προέρχονται κυρίως από τα 
ιταλικά. 

Τα περισσότερα δάνεια είναι ουσιαστικά, και κατά κανόνα 
προσαρμόζονται στην ελληνική μορφολογία: 

(α) βενετσιάνικα: κουβέρτα < coverta (πρβ. ιταλ. coperta), καπετάνιος < 
capetanio (πρβ. ιταλ. capitanio), αρμάδα < armada (πρβ. ιταλ. armata). 

(β) γαλλικά: μισίρ < monsieur, τζάμπρα < chambre, λίζιος < liege, ρόι < roi. 
(γ) σλαβικά (σχετικά λίγα): σανός < seno, ρούχο < ruho, γουστέρα < 

gušter. 
(δ) τουρκικά, λίγα πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης: πεσκέσι(ον) 

< peşkeş. 
(ε) αλβανικά (αρβανίτικα): μπέσα < besë, οριστ.τ. besa, βλάμης < vllam, 

οριστ. τύπος vllami. 
(στ) βαλκανικά, δηλαδή λέξεις που απαντούν σε δύο ή περισσότερες 

βαλκανικές γλώσσες αλλά είναι αβέβαιης προέλευσης. Οι λέξεις αυτές 
σχετίζονται με βασικές παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες των 
κατοίκων της Βαλκανικής, όπως η κτηνοτροφία: π.χ. λάγιο (πρόβατο) 
‘μαύρο’, σιούτο ‘χωρίς κέρατα’, με τα αντίστοιχά τους στην αλβανική (llajë, 
shutë) και την αρομουνική (laĭe, şută) κτλ.  

Τα δάνεια ρήματα είναι λιγότερα, προέρχονται από τις νεολατινικές 
γλώσσες και προσαρμόζονται με τα επιθήματα -άρω, -ίζω, -εύω, π.χ. 
αβιζάρω ‘ανακοινώνω’, κονγκεστίζω ‘κατακτώ’ κτλ. 

Τα δάνεια αυτής της εποχής, ιδίως τα νεολατινικά, δεν ενσωματώθηκαν 
στη γλώσσα στον ίδιο βαθμό με τα δάνεια των προηγούμενων περιόδων, 
ούτε προέκυψε από αυτά κάποιο καινούργιο παραγωγικό επίθημα. Οι 
περισσότεροι νεολογισμοί προήλθαν από τη χρήση ιθαγενών στοιχείων. 
Εξαίρεση αποτελούν οι ναυτικοί όροι, που ήταν κυρίως ιταλικοί, και μέσω 
της ελληνικής πέρασαν στα τουρκικά, στα αραβικά και εν μέρει στα 
ρωσικά, και σχημάτισαν μέρος της lingua franca που ήταν σε πλατιά χρήση 
σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα ως τον 19ο αιώνα. 
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Τοπικές ποικιλίες της μεσαιωνικής και η γένεση των 
νεοελληνικών ιδιωμάτων 

 
Κάθε φορά που μια περιφερειακή επαρχία χανόταν από τη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία τα ιδιώματα της περιοχής ακολουθούσαν διαφορετική 
εξέλιξη από τα υπόλοιπα, τα οποία διατηρούσαν την επαφή με το κέντρο 
και τις άλλες επαρχίες. Αυτό συνέβη με τα ελληνικά της Ν. Ιταλίας, 
περιοχής που οι Βυζαντινοί διεκδικούσαν ως τον 12ο αιώνα, με τα ιδιώματα 
της Καππαδοκίας, της Μαύρης θάλασσας και της Κύπρου. 

Η ξένη κυριαρχία επέδρασε επίσης στη γλώσσα των περιοχών αυτών, 
αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο. Η γαλλική στην Κύπρο (12ος-16ος) 
δεν επέδρασε έντονα, όπως η ιταλική στα άλλα νησιά. Μεγάλη ήταν και η 
επίδραση της τουρκικής στην Καππαδοκία (ήδη από τον 11ο αιώνα). Τα 
μικρασιατικά ιδιώματα επηρεάστηκαν και από τους παλιούς ξενόγλωσσους 
κατοίκους τους και το ίδιο συνέβη σε μερικά από τα βορειότατα ιδιώματα. 

Στον ελλαδικό χώρο η κοινή της Κωνσταντινούπολης, όπως φαίνεται, δεν 
μπόρεσε να διατηρηθεί ενιαία και αδιάσπαστη. Οι λόγοι της διάσπασής της 
είναι οι εξής: 

(α) η μεσαιωνική προφορική κοινή μιλιόταν σε μεγάλη γεωγραφική 
έκταση από ανομοιογενείς πληθυσμούς, 

(β) έλειπε μια πρότυπη, κανονιστική γραπτή γλώσσα που θα επιδρούσε 
ενοποιητικά, 

(γ) διασπάστηκε η κρατική ενότητα, με αποτέλεσμα να δυσχερανθεί η 
επικοινωνία των ομόγλωσσων. 

Όπως δείχνει η σημερινή γλωσσική κατάσταση, από την προμεσαιωνική 
γλώσσα όχι μόνο διατηρήθηκαν παλιότερα στοιχεία (δηλαδή δεν 
ισοπεδώθηκαν εντελώς οι παλιότερες διαλεκτικές διαφορές) αλλά και δεν 
διαδόθηκαν παντού ή στον ίδιο βαθμό οι διάφοροι νεωτερισμοί της 
μεσαιωνικής ελληνικής. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η εμφάνιση των 
νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων, ιδίως μετά την Δ΄ Σταυροφορία. 
(Επισημαίνεται ότι το βασικό ισόγλωσσο που χωρίζει τα νότια από τα 
βόρεια ιδιώματα, η στένωση και η κώφωση, χρονολογείται από πολλούς 
μελετητές πριν από τον 10ο αιώνα.) 

Τα γλωσσικά στοιχεία που επιτρέπουν τη διατύπωση της θέσης αυτής 
είναι: 

(α) Η διατήρηση της προφοράς των <υ>, <οι> ως [u] και [iu] 
(μεγαροαιγινήτικα, κουμιώτικα, τσακώνικα, μανιάτικα), π.χ. ξούλα, 
γουναίκα, ψούχα, χιούρε. 

(β) H διατήρηση της ανοιχτής προφοράς του <η> ως [e] (ποντιακά), π.χ. 
νύφε, πολίτες, τίμεσον. 

(γ) Η ασυνιζησία των ακολουθιών í + Φ και é + Φ (ποντιακά, μανιάτικα, 
τσακώνικα, Ήπειρος, Ζάκυνθος, μεγαροκουμιώτικα και αιγινήτικα, π.χ. 
μηλέα, ελαία, κhομπίο κτλ. 
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(δ) Η διατήρηση του ληκτικού -ν (Κύπρος, Δωδεκάνησα, Μ. Ασία), π.χ. 
παιδίν. 

(ε) Η διατήρηση των καταλήξεων -ουσι, -ασι (Κρήτη, Μάνη, Τσακωνιά), 
π.χ. να πάσι, θέλουσι. 

(στ) Η διατήρηση του γ΄ ενικού του ρήματος είμαι: ένι (Κύπρος, 
Τσακωνιά). 
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Η γραπτή γλώσσα των βυζαντινών – διγλωσσία 
 
Η κοινή της Κωνσταντινούπολης προφανώς δεν ήταν ενιαία σε όλα τα 
κοινωνικά στρώματα. Το λεξιλόγιο και η φρασεολογία των μορφωμένων είχε 
οπωσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτά των αμόρφωτων. Η αρχαΐζουσα 
γραπτή της μεσαιωνικής παιδείας χρησιμοποιούνταν στις δημόσιες ομιλίες, 
στις θεολογικές συζητήσεις, χωρίς βέβαια να καταφέρει να ανακόψει την 
εξέλιξη της καθημερινής γλώσσας. Στην τελευταία μάλιστα καταφεύγουν οι 
λόγιοι όταν θέλουν να προσδώσουν ζωντάνια στον λόγο τους, ονομάζοντάς 
την «χυδαία», ταπεινή, λαϊκή (lingua vulgaris).  

Στους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου η γραπτή γλώσσα γίνεται πιο 
αρχαϊκή. Κατά τον 11ο και 12ο αιώνα (εποχή των Κομνηνών) εμφανίζονται 
εξέχοντες λόγιοι, όπως ο Μ. Ψελλός, ο Μ. Χωνιάτης (Ακομινάτος), η Άννα 
Κομνηνή, και το παράδειγμά τους θα ακολουθήσουν αργότερα οι 
περισσότεροι λόγιοι, που περιφρονούν τη χυδαία γλώσσα του λαού, με 
αποτέλεσμα η διγλωσσία να φτάσει στο απροχώρητο.  

Υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε να υπάρξει δημιουργική 
λογοτεχνία, με αποτέλεσμα οι Βυζαντινοί να γίνουν απλώς μιμητές των 
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Γράφουν σε μια ψυχρή γλώσσα, που γίνεται 
ακαλαίσθητη με τη χρήση νεκρών και ερμαφρόδιτων τύπων. 
 
Από τα χρόνια του Χριστού ως τα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου έγιναν 
τρεις προσπάθειες να απαλλαγεί η γραπτή γλώσσα από τον Αττικισμό: (α) 
με τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης (1ος δημοτικισμός), (β) με τους 
χρονογράφους (Μαλάλας, Πασχάλιο Χρονικό, Νικηφόρος, Θεοφάνης, Γ. 
Μοναχός κ.ά.), (γ) με την καλλιέργεια της ζωντανής γλώσσας από τον 12ο 
αιώνα και μετά, ιδίως σε έμμετρα έργα. Καμιά από αυτές όμως δεν 
κατάφερε να ανακόψει το ρεύμα του Αττικισμού. Το κράτος, η εκκλησία και 
η εκπαίδευση επέμεναν στο πνεύμα του. 
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Επίδραση της μεσαιωνικής ελληνικής 
 
Ο μεσαιωνικός ελληνισμός άσκησε μεγάλη πολιτιστική επίδραση στους 
λαούς με τους οποίος ήρθε σε επαφή (Αρμένιους, Γότθους, Άραβες, 
Αβησσυνούς, Βούλγαρους, Σέρβους, Ρώσους, Βλάχους, Ρουμάνους, 
Αλβανούς (Αρβανίτες), Ανατολίτες, Φράγκους). Η επίδραση ήταν άμεση 
αλλά και έμμεση μέσω της λατινικής. 

Ο χριστιανισμός, που μεταδόθηκε στην Ανατολή και στον Βορρά, 
ενίσχυσε τις επιδράσεις αυτές με ένα πλήθος βιβλία που μεταφράστηκαν 
από τα ελληνικά στις επιμέρους εθνικές γλώσσες. Πολλές ελληνικές λέξεις 
πολιτογραφήθηκαν σε διάφορες ξένες γλώσσες και μερικές φορές η 
επίδραση της ελληνικής επεκτάθηκε και στα επίπεδα της παραγωγικής 
μορφολογίας και της σύνταξης. Ξένα αλφάβητα, όπως το αρμενικό και το 
κυριλλικό, είναι βασισμένα στο ελληνικό.  

Η επίδραση της ελληνικής στις υπόλοιπες βαλκανικές γλώσσες 
συνεχίστηκε στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και μάλιστα ισχυροποιήθηκε 
λόγω της πολιτιστικής υπεροχής του ελληνισμού και της εκκλησιαστικής 
επίδρασης. Η επίδραση αυτή σβήνει κατά τον 19ο αιώνα με την ανάδυση 
του εθνικού αισθήματος των βαλκανικών λαών. 
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