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Εισαγωγή

1. Ιστορική γραμματική της ελληνικής: Ορισμοί

Για να κατανοήσουμε το αντικείμενο της επιστήμης της Iστορικής 
γραμματικής της ελληνικής γλώσσας θα αναλύσουμε καταρχάς τον 
ίδιο τον τίτλο. 

Ο όρος γραμματική δηλώνει την “περιγραφή της δομής” μιας 
γλώσσας, και πρέπει να γίνει αντιληπτός με την ευρύτερη δυνατή 
έννοια. Πρώτα πρώτα, η εστίαση στο γεγονός ότι η γλώσσα είναι ένα 
σύστημα σημείων με εσωτερική οργάνωση, με δομή, είναι ένα από τα 
επιτεύγματα της γλωσσολογίας του 20ού αιώνα, και με τη διαπίστω-
ση αυτή συνδέεται ιδιαίτερα το όνομα του Ελβετού γλωσσολόγου F. 
de Saussure. Δεύτερον, ο όρος γραμματική δεν εξαντλείται στην περι-
γραφή του τρόπου κλίσης των (κλιτών) λέξεων μιας γλώσσας, έτσι 
όπως τον έχουμε ίσως συνηθίσει με βάση τη σχολική μας εμπειρία. (Αν 
συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ταυτιζόταν με αυτό που ονομάζουμε κλιτική 
μορφολογία.) Αντίθετα, περιλαμβάνει την περιγραφή όλων των επιπέ-
δων της γλωσσολογικής ανάλυσης, τη φωνητική/φωνολογία, τη μορ-
φολογία (κλιτική, παραγωγική κτλ.), τη σύνταξη (ας θυμηθούμε ότι η 
μορφολογία συνδέεται στενά με τη σύνταξη, με αποτέλεσμα αρκετοί 
γλωσσολόγοι να μιλούν για μορφοσύνταξη), ακόμη και το λεξιλόγιο 
(επομένως, και τη σημασιολογία κτλ.).

Η γλώσσα της οποίας τη δομή θα περιγράψουμε είναι βεβαίως η 
ελληνική. 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 προφορι-
κός. 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 
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πολλές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, π.χ. την αγγλική, τη γαλλική, αλλά 
και μη ινδοευρωπαϊκές, όπως είναι η τουρκική]). Τα κείμενα που δια-
βάζουμε στις πινακίδες αυτής της γραφής είναι γραμμένα στη λεγό-
μενη 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 ελληνι-
κής, με βασικότερη τη χρήση συγκεκριμένων συμβόλων για να δηλω-
θούν 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 συνε-
χίζεται 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 δημι-
ουργήσουν προβλήματα αμοιβαίας κατανόησης. Το γεγονός αυτό συν-
δέεται 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 ατ-
τική διάλεκτο, ως αυτή με το μεγαλύτερο κύρος ανάμεσα στις υπόλοι-
πες – συμπεριλαμβανομένης της δικής τους· πρβ. τη χρήση της αττι-
κής διαλέκτου ως λογοτεχνικής γλώσσας του δράματος, της φιλοσο-
φίας, της ιστορίας κτλ. κατά τον 5ο-4ο αι π.Χ. (Για μια άλλη παλαιό-
τερη μορφή κοινής, που όμως δεν μαρτυρείται γραπτά, βλ. παρακάτω, 
στην Πρωτοελληνική.) 

Εξέλιξη της ελληνιστικής κοινής αποτελεί η (πρώιμη) μεσαιωνική 
κοινή, δηλαδή το γλωσσικό όργανο της Ανατολικής Ρωμαϊκής (Βυζα-
ντινής) Αυτοκρατορίας, το οποίο, από τον 11ο αιώνα και μετά, δια-
σπάται κατά τόπους και δημιουργεί νέες διαλεκτικές ποικιλίες, κυρί-
ως – και αρχικά – στα μέρη που σταδιακά αποκόπτονται από το 
Βυζάντιο. Η πολιτική και διοικητική διάσπαση της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας, με την απώλεια εδαφών όπως η Κάτω Ιταλία, η ενδοχώρα 
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της Μ. Ασίας, η Κύπρος κτλ., ευνοεί μια νέα διαλεκτική διάσπαση, που 
συνδέεται με τη δημιουργία των νεοελληνικών διαλέκτων. Η διάσπα-
ση ολοκληρώνεται κατά τους επόμενους αιώνες, στο πολιτικό και κοι-
νωνικό πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την εποχή αυτή 
εντείνονται οι διασπαστικές τάσεις, με αποτέλεσμα στις αρχές του 
19ου αιώνα ο ελληνόφωνος χώρος να είναι γλωσσικά κατακερματι-
σμένος σε ένα σύνολο ιδιωμάτων. Θα χρειαστεί η ενοποιητική δράση 
του νεοελληνικού κράτους, έτσι όπως εκδηλώνεται κυρίως από το 
1830 και μετά, ώστε στις περιοχές που ενσωματώνονται σταδιακά 
στην ελληνική επικράτεια να αρχίσει να υποχωρεί η διαλεκτική δια-
φοροποίηση 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 εξα-
φάνιση. Διαπιστώνουμε, επομένως, τη στενή σχέση της πολιτικής ενό-
τητας του ελληνισμού με τη γλωσσική ενότητα, καθώς φαίνεται ότι σε 
περιπτώσεις πολιτικής διάσπασης ευνοείται η διαλεκτική διαφοροποί-
ηση ενώ σε περιόδους πολιτικής ενότητας καταγράφεται η τάση για 
γλωσσική ομοιογένεια, με τη δημιουργία κοινής γλώσσας. Το φαινό-
μενο αυτό, βέβαια, δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα, καθώς πα-
ρόμοιες καταστάσεις παρατηρούνται σε διάφορες γλώσσες.

Ο τρίτος όρος του τίτλου του μαθήματος που χρειάζεται διευκρί-
νιση είναι ο χαρακτηρισμός της γραμματικής ως ιστορικής. Aυτό ση-
μαίνει ότι η περιγραφή της δομής της ελληνικής γλώσσας δεν γίνεται 
στο συγχρονικό επίπεδο αλλά στο επίπεδο της διαχρονίας, στον άξο-
να δηλαδή του ιστορικού χρόνου. Tο γεγονός και μόνο ότι ένα φαινό-
μενο, όπως είναι η ελληνική γλώσσα – και κάθε γλώσσα –, εξετάζεται 
ιστορικά δηλώνει από μόνο του ότι το φαινόμενο αυτό μεταβάλλεται, 
αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου. Αν η γλώσσα ήταν στατική και 
αμετάβλητη δεν θα ήταν δυνατόν να περιγραφεί ιστορικά. Tο φαινό-
μενο αυτό ονομάζεται γλωσσική αλλαγή ή γλωσσική μεταβολή.

Συγκεκριμένα, η γλώσσα μιας γενιάς ομιλητών ποτέ δεν είναι εντε-
λώς ίδια με τη γλώσσα της αμέσως προηγούμενης ή της αμέσως επό-
μενης. Bέβαια, οι αλλαγές από γενιά σε γενιά είναι μικρές και ανεπαί-
σθητες, και αυτός είναι ο λόγος που δεν διαταράσσεται η επικοινωνία 
μεταξύ ομιλητών που ανήκουν σε διαδοχικές γενιές. Όμως οι συσσω-
ρευμένες 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 κατανο-
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ήσουν 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 ειδι-
κή 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 μεταχριστιανι-
κούς 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 δι-
ακριθούν σε: (α) εσωτερικούς και (β) εξωτερικούς. Ως εσωτερικός πα-
ράγοντας μπορεί να αναφερθεί η αρχή της ήσσονος προσπαθείας, η 
οποία είναι υπεύθυνη για αλλαγές όπως η ανομοίωση τρόπου άρθρω-
σης χθες > χτες ή η αφομοίωση τόπου άρθρωσης ν > μ, σε περιπτώσεις 
όπως συν + πάσχω > συμπάσχω. Στο τελευταίο παράδειγμα διαπιστώ-
νουμε ότι το οδοντικό έρρινο [n] τρέπεται στο χειλικό έρρινο [m], επει-
δή ακολουθεί το χειλικό σύμφωνο [p]. Με τον τρόπο αυτό, κατά την 
άρθρωση της ακολουθίας [np] που προκύπτει από τη σύνθεση, οι αρ-
θρωτές 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 δημιουρ-
γία ειδικού λεξιλογίου και ορολογίας για τους ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές τα τελευταία χρόνια, π.χ. αγγλ. computer (> νεοελλ. κομπιού-
τερ), internet (> νεοελλ. ίντερνετ), είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις τε-
χνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής. Με παρόμοιο 
τρόπο, ο σχηματισμός της λέξης δημοκρατία στην αρχαία ελληνική 
συνδέεται απόλυτα με την εμφάνιση αυτού του τρόπου διακυβέρνη-
σης στην Αθήνα της κλασικής εποχής. 
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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 συ-
χνά είναι αποτέλεσμα μετακίνησης πληθυσμού (κατάκτησης μιας πε-
ριοχής 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 μι-
λούμε για υπόστρωμα (substratum), επίστρωμα (superstratum) ή πα-
ράστρωμα (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 τε-
λικά 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 αρ-
χές του Mεσαίωνα. Παράστρωμα ονομάζεται η γλώσσα που μιλιέται 
δίπλα σε μια άλλη, με αποτέλεσμα  μεταξύ τους να υπάρχουν αμοι-
βαίες επιδράσεις. Tέτοια είναι η περίπτωση της ελληνικής και της 
βουλγαρικής ή της τουρκικής. 

Αποτέλεσμα των γλωσσικών επαφών κάθε είδους είναι ο δανει-
σμός, το πέρασμα δηλαδή γλωσσικού υλικού από μια γλώσσα σε μια 
άλλη. Ο τομέας που δέχεται τις περισσότερες και τις συχνότερες επι-
δράσεις είναι το λεξιλόγιο, π.χ. το λατ. hospitium πέρασε στην ελλη-
νιστική ελληνική ως ὁσπίτιον, το οποίο εξελίχθηκε στο νεοελλ. σπίτι, 
αντικαθιστώντας το αρχ. οἶκος. Eκτός από το λεξιλόγιο, όπου οι επι-
δράσεις είναι πιο εμφανείς, παρατηρούμε επιρροές – λιγότερες είναι 
αλήθεια – στο φωνητικό / φωνολογικό, στο μορφολογικό και στο συ-
ντακτικό επίπεδο. Έτσι, στο φωνητικό / φωνολογικό επίπεδο η λατινι-
κή 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 επίπεδο η ελληνιστι-
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κή 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 ελ-
ληνικές βάσεις, π.χ. αποθηκάριος. Κάτι παρόμοιο συνέβη με το επίθη-
μα -τζής < τουρκ. -ci, -cı, που η ελληνική το δανείστηκε μέσω των 
τουρκικών δανείων σε -ci, -cı, π.χ. καφετζής < τουρκ. kahveci, μπογια-
τζής < boyacı. Διευκρινίζεται ότι, για να δανειστεί μια γλώσσα ένα 
παραγωγικό μόρφημα, πρέπει να δανειστεί αφενός λέξεις που το πε-
ριέχουν 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 μπογια-
τζής μπόρεσαν να αναλυθούν με τρόπο που να απομονώνεται το επί-
θημα. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, το -τζής πέρασε αργότερα και 
σε ελληνικές βάσεις, π.χ. προποτζής.

Στη φωνητική/φωνολογία και στη μορφολογία ο δανεισμός δεν συμ-
βαίνει 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 φθόγγου/φωνήματος ή ενός προ-
θήματος/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 επί-
πεδο από τη μητρική τους γλώσσα, την αραμαϊκή. Πάντως, οι επιδρά-
σεις 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 επί-
δραση της ελληνικής, όπου η μείωση της λειτουργικότητας του απα-
ρεμφάτου συμβαίνει κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, ενώ, 
σύμφωνα με άλλους, αποτελεί παράλληλη ανεξάρτητη εξέλιξη.

Στο λεξιλογικό επίπεδο η γλωσσική αλλαγή μπορεί να γίνει με πολ-
λούς 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 
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ὕδωρ αντικαθίσταται σταδιακά από τη λέξη νηρόν < νεαρόν (ὕδωρ) 
‘φρέσκο νερό’, από την οποία προέρχεται το νεοελλ. νερό. (Επισημαί-
νεται 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 αρ-
χαία ελληνική, η λέξη επομένως δεν είναι κληρονομημένη, δηλαδή δεν 
επιβίωσε κατά την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής. Aντίθετα, κληρο-
νομημένο είναι το τσακων. ουσ. (εν.) ύω ‘νερό’, (πληθ.) ύβατα < αρχ. 
ὕδωρ, (πληθ.) ὕδατα, πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη με-
λέτη της ιστορικής εξέλιξης αυτής της διαλέκτου.) Περίπτωση ουσι-
αστικοποίησης έχουμε, επίσης, στη νεοελληνική λέξη συκώτι. H αρ-
χαία ελληνική λέξη για την έννοια ‘συκώτι’ είναι ἧπαρ. Aπό τον 2ο 
αιώνα μ.X. μαρτυρείται η έκφραση ἧπαρ συκωτόν ‘συκώτι ζώου θρεμ-
μένου 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. Επισημαίνε-
ται ότι παρόμοια εξέλιξη παρατηρείται και στις γλώσσες που προέρ-
χονται από τη λατινική, π.χ. ιταλ. fegato, ισπαν. hígado, γαλλ. foie 
‘συκώτι’ < λαϊκό λατ. (jēcur) ‘συκώτι’ ficatum < ficus ‘σύκο’. 

3. 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; Πώς δηλαδή, ενώ η γλώσσα αλλάζει, η ανθρώπινη επι-
κοινωνία δεν διαταράσσεται; Σε αυτό συμβάλλει καθοριστικά η γλωσ-
σική 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 
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αυτή την πολυτυπία μπορεί να κρύβεται η τάση του κλιτικού συστή-
ματος 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 ομιλη-
τές 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.

4. Ανακεφαλαίωση

Σκοπός της ιστορικής γραμματικής μιας γλώσσας είναι να μελετήσει 
την ιστορική εξέλιξη της γραμματικής δομής της γλώσσας αυτής, κα-
θώς και τους γλωσσικούς (εσωτερικούς) και τους εξωγλωσσικούς 
(εξωτερικούς) παράγοντες που προκάλεσαν αυτή την εξέλιξη. H με-
λέτη της ιστορικής εξέλιξης μιας γλώσσας είναι εφικτή επειδή η εξέ-
λιξη των γραμματικών συστημάτων δεν ακολουθεί χαοτική πορεία 
αλλά διέπεται από εσωτερικούς νόμους, που μπορούν να επισημαν-
θούν και να περιγραφούν. 

H ιστορική γραμματική εξετάζει και ερμηνεύει την εξέλιξη της 
γραμματικής δομής της γλώσσας από τα πρώτα της στάδια ως σήμε-
ρα. O σωστότερος τρόπος για να διαφωτιστεί αυτή η εξέλιξη είναι με 
την κατασκευή συγχρονικών επιπέδων για κάθε στάδιο εξέλιξης. Για 
την ερμηνεία και την κατανόηση των φαινομένων είναι απαραίτητο να 
λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η περίοδος από την οποία υπάρχουν γρα-
πτές μαρτυρίες (δηλαδή η ιστορική περίοδος μιας γλώσσας) αλλά και 
εποχές από τις οποίες δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες, όπως είναι 
η προϊστορία της. Συνεπώς, από τη στιγμή που η ελληνική ανήκει στην 
οικογένεια των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, η ιστορική περιγραφή της 
εξέλιξής της είναι απαραίτητο να ξεκινήσει από την πρωτοϊνδοευρω-
παϊκή (ΠΙΕ).
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Φωνητική αλλαγή

1. Τρόποι φωνητικής αλλαγής

Η γλωσσική αλλαγή αγγίζει όλα τα επίπεδα της γλωσσολογικής ανά-
λυσης (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 ετυμολογι-
κών σχέσεων μεταξύ των λέξεων της γλώσσας αυτής.

Μεγάλο μέρος των αλλαγών που παρατηρούνται στο φωνητικό /
φωνολογικό επίπεδο οφείλεται στους φωνητικούς νόμους. Oι φωνητι-
κοί 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 γρα-
πτών 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] τρέπο-
νται στα αντίστοιχα κλειστά [i] και [u], π.χ. παιδί [pe'δi] > πιδί [pi'δi]· 
(συνθήκες: σε άτονη θέση· τόπος: βόρεια ελληνικά ιδιώματα· χρόνος: 
ύστερη μεσαιωνική εποχή, αλλά το φαινόμενο είναι ενεργό και σήμε-
ρα, καθώς σύγχρονα δάνεια από την κοινή υφίστανται τις επιπτώσεις 
του φωνητικού νόμου: το δάνειο από την κοινή νεοελληνική υπολογι-
στής ένας ομιλητής βόρειου ιδιώματος το προφέρει υπουλουγιστής).
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Oι φωνητικοί νόμοι διαφέρουν από τους φυσικούς, γιατί οι τελευ-
ταίοι 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 συ-
νεννόησης στους ομιλητές· επίσης, δεν είναι βέβαιο ότι θα επικρατήσει 
και θα λάβει διαστάσεις φωνητικού νόμου.

Eκτός από τους φωνητικούς νόμους, υπάρχουν και φωνητικές αλ-
λαγές 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 εξο-
μοιώνεται προς έναν άλλο· γίνεται διάκριση σε προχωρητική αφομοίωση, 
όταν η δράση είναι από προηγούμενο φθόγγο σε επόμενο, π.χ. αρχ. ὀβε-
λός > 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 αλμα-
τική 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 χα-
ρακτηριστικά του, π.χ. ελνστ. γρήγορος > μσν. γλήγορος (με διαφο-
ροποίηση 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 εξα-
κολουθητικοί 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 > νεο-
ελλ. διαλ. καπινός (Πελοπόννησος), *ἄνρα > αρχ. ἄνδρα, *μεσημρία > 
αρχ. μεσημβρία (συνοδίτης φθόγγος).

Πολλές φωνητικές αλλαγές οφείλονται, επίσης, σε αναλογικές επι-
δράσεις. Aναλογία ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο ένα στοι-
χείο της γλώσσας τροποποιείται με βάση άλλα προϋπάρχοντα στοι-
χεία. Για παράδειγμα, το ΠΙΕ μεσοφωνηεντικό *-s- αποβάλλεται στην 
αρχαία ελληνική· ωστόσο, σε μια σειρά αορίστων, π.χ. ἔλυσα, εμφανί-
ζεται, παρά τον κανόνα, ένα -σ- ανάμεσα σε φωνήεντα· η εμφάνιση 
του μεσοφωνηεντικού -σ- σε αυτούς τους αορίστους οφείλεται σε ανα-
λογική επίδραση άλλων αορίστων στους οποίους το -σ- δεν είναι με-
σοφωνηεντικό, π.χ. ἔγραπ-σ-α. 

Στην ευρύτερη κατηγορία των αναλογικών φαινομένων ανήκει και 
η παρετυμολογία. Παρετυμολογία ονομάζεται το φαινόμενο κατά το 
οποίο μια λέξη που δεν είναι ετυμολογικά διαφανής τροποποιείται με 
βάση τυχαίες ομοιότητες με μια άλλη η οποία προϋπάρχει στη γλώσ-
σα. H παρετυμολογία είναι μια διαδικασία που ικανοποιεί την ανάγκη 
του ομιλητή για ετυμολογική διαφάνεια, π.χ. πολυθρόνα < ιταλ. 
poltrona με παρετυμολογία πολύ(ς) + θρόνος.

2. Iστορική φωνητική και ιστορική μορφολογία

H γνώση της ιστορικής φωνητικής μιας γλώσσας επιτρέπει να ερμη-
νευθούν οι εναλλαγές που παρατηρούνται στους κλιτούς τύπους της 
γλώσσας αυτής και τελικά να κατανοηθεί το μορφολογικό της σύστη-
μα. Για παράδειγμα, διαπιστώνεται ότι η εναλλαγή ει – οι που παρα-
τηρείται στα πείθω – πέποιθα είναι όμοια με την εναλλαγή που παρα-
τηρείται στα λείπω – λέποιπα και μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμέ-
νες μορφολογικές κατηγορίες· στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη 
διάκριση ενεστώτα – παρακειμένου. Mε παρόμοιο τρόπο διαπιστώ-
νεται ότι η εναλλαγή ει – ι που παρατηρείται στους τύπους λείπω – 
ἔλιπον είναι παρόμοια με την εναλλαγή ευ – υ που εμφανίζεται στους 
τύπους φεύγω – ἔφυγον και οι τύποι στους οποίους αποβάλλεται το 
βασικό φωνήεν ε συνδέονται με τη μορφολογική κατηγορία του β΄ 
αορίστου. Συνεπώς, αλλαγές που συμβαίνουν στο φωνητικό επίπεδο 
έχουν άμεση σχέση με τη μορφολογική αξία των τύπων στους οποίους 
αυτές συμβαίνουν.

Mε μια πρώτη ματιά η κλίση των ουδέτερων ουσιαστικών του τύ-
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που γένος φαίνεται ίσως ακατανόητη και “ανώμαλη” σε σύγκριση με 
την κλίση των ουδέτερων ουσιαστικών του τύπου κτῆμα:

Eνικός
ονομ., αιτ., κλητ. γένος  κτῆμα
γεν.   γένους  κτήματος
δοτ.   γένει  κτήματι
Πληθυντικός
ονομ., αιτ., κλητ. γένη  κτήματα
γεν.   γενῶν  κτημάτων
δοτ.   γένεσι  κτήμασι

Προσεκτικότερη, όμως, μελέτη που λαμβάνει υπόψη τα προγενέστερα 
στάδια, με βάση τα πορίσματα της ιστορικής φωνητικής, φωτίζει την 
κανονικότητα που υπήρχε παλαιότερα και η οποία έχει εντωμεταξύ 
συσκοτιστεί από τις φωνητικές αλλαγές. Η κλίση των δύο ουσιαστι-
κών είναι παρόμοια (με εξαίρεση τη μετάπτωση που εμφανίζεται με-
ταξύ αφενός της ονομαστικής ενικού και αφετέρου των υπόλοιπων 
πτώσεων στην κλίση του ουσ. γένος):

Eνικός
ονομ., αιτ., κλητ. *gen-os > γένος  *κτῆμα-(τ)
γεν.   *gen-es-os > γένους κτήματ-ος
δοτ.   *gen-es-i > γένει κτήματ-ι
Πληθυντικός
ονομ., αιτ., κλητ. *gen-es-a > γένη κτήματ-α
γεν.   *gen-es-ōm > γενῶν κτημάτ-ων
δοτ.   *gen-es-si > γένεσι *κτήμα(τ)-σι

Παρατηρούμε ότι:
(α) το μεσοφωνηεντικό *-s- αποβάλλεται, με αποτέλεσμα τη συνά-

ντηση φωνηέντων, που στη συνέχεια συναιρούνται: e + o > ου, e + a > 
η, e + ō > ω, ή σχηματίζουν δίφθογγο: e + i > ει·

(β) το ληκτικό *-m τρέπεται σε -ν·
(γ) το διπλό *-ss- απλοποιείται·
(δ) το ληκτικό *-t αποβάλλεται·
(ε) το σύμπλεγμα *-ts- τρέπεται σε -σ-.
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Η συμπλοκή των φωνητικών και των μορφολογικών φαινομένων φαί-
νεται στην ιστορική εξέλιξη του παρατατικού της ελληνικής, αν ξεκι-
νήσουμε από την ΠΙΕ κλίση και φτάσουμε ως τις μέρες μας.

(ύστερη) ΠΙΕ   ΑΕ
Ενικός
α´ *e-bher-o-m  >  ἔ-φερ-ο-ν
β´ *e-bher-e-s  >  ἔ-φερ-ε-ς
γ´ *e-bher-e-t  >  ἔ-φερ-ε
Πληθυντικός
α´ *e-bher-o-mes  >  ἐ-φέρ-ο-μες / -μεν
β´ *e-bher-e-te  >  ἐ-φέρ-ε-τε
γ´ *e-bher-o-nt  >  ἔ-φερ-ο-ν

Παρατήρηση: Οι φωνητικοί νόμοι που διαμόρφωσαν την αρχαία ελ-
ληνική από την ΠΙΕ είχαν ως αποτέλεσμα την ομωνυμία του α´ εν. και 
του γ´ πληθ.

Στη συνέχεια, μορφολογικές εξελίξεις από την αρχαία ως τη νέα ελ-
ληνική, και κυρίως (α) η αλληλεπίδραση μεταξύ των καταλήξεων του 
παρατατικού και του αορίστου και (β) η τάση για σαφέστερη διαφο-
ροποίηση των δύο θεμάτων, είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση της 
κλίσης ως εξής:

Μεσαιωνική   σύγχρονη ΝΕ
Ενικός
α´ έ-φερν-α  >  έ-φερν-α
β´ έ-φερν-ες  >  έ-φερν-ες
γ´ έ-φερν-ε  >  έ-φερν-ε
Πληθυντικός
α´ (ε)-φέρν-αμε(ν)  > φέρν-αμε
β´ (ε)-φέρν-ατε  > φέρν-ατε
γ´ έ-φερν-αν  >  (έ-φερν-αν) > φέρν-ανε

Σε άλλα ρήματα, όπου ο παρατατικός και ο αόριστος δεν υπήρχε 
ανάγκη να διαφοροποιηθούν επιπλέον: έ-λεγ-α, έ-λεγ-ες, έ-λεγ-ε, (ε)-
λέγ-αμε(ν), (ε)-λέγ-ατε, έ-λεγ-αν
Για τη σύγχρονη ΝΕ βλ. παραπάνω για τη Γλωσσική ποικιλία.
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3. Iστορική φωνητική και ετυμολογία

H ιστορική φωνητική μιας γλώσσας επιτρέπει να διαπιστωθεί η ετυ-
μολογική συγγένεια λέξεων που, σε πρώτη ματιά, φαίνονται άσχετες 
μεταξύ τους, π.χ. πείθω – πίστις < *πίθ-τις. H εναλλαγή ει – ι που 
εμφανίζεται στα πείθω – πίστις είναι παρόμοια με την εναλλαγή που 
εμφανίζεται στα λείπω – ἔλιπον. H τροπή *θ > s οφείλεται στον φω-
νητικό νόμο σύμφωνα με τον οποίο οδοντικό πριν από οδοντικό τρέ-
πεται σε συριστικό: *θt > st. Έτσι εδραιώνεται η ετυμολογική σχέση 
ανάμεσα στα πείθω και πίστις. 

Mε παρόμοιο τρόπο μπορεί να αποδειχθεί η ετυμολογική σχέση 
ανάμεσα στις λέξεις βαίνω και βάσις. H λέξη βαίνω προέρχεται από 
τη ρίζα *g- με επίθημα *-ō: *g-ō > *bam-ō > *ban-ō > βαίνω, 
και οι εξελίξεις αυτές περιγράφονται με ακρίβεια από την ιστορική 
φωνητική. H λέξη βάσις προέρχεται από την ίδια ρίζα *g- με επίθη-
μα *-tis: *g-tis > *ba-tis > βάσις.

Το ίδιο ισχύει για την ετυμολογική σχέση ανάμεσα στις λέξεις θεί-
νω και φόνος. H λέξη θείνω προέρχεται από τη ρίζα *ghen- με επίθη-
μα *-ō: *ghen-ō > *khen-ō > *then-ō > θείνω, και οι εξελίξεις αυτές 
περιγράφονται με ακρίβεια από την ιστορική φωνητική. H λέξη φόνος 
προέρχεται από την ίδια ρίζα *ghon- με επίθημα *-os: *ghon-os > 
*khon-os > *phon-os = φόνος. Η σχέση ανάμεσα στις δύο λέξεις είναι 
ίδια με αυτή που υπάρχει ανάμεσα στα τείνω : τόνος, λέγω : λόγος 
κτλ. και ερμηνεύεται με βάση τη διαφορετική εξέλιξη των χειλοϋπε-
ρωικών στην αρχαία ελληνική, ανάλογα με το ποιος φθόγγος ακολου-
θεί.

Πρέπει να τονιστεί ότι ανάμεσα στην ετυμολογία και στους φωνη-
τικούς νόμους, όπως τους ερευνά η ιστορική γραμματική, υπάρχει 
διαλεκτική σχέση. Aυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατο να ετυμολογήσου-
με σωστά μια λέξη, αν δεν γνωρίζουμε τους φωνητικούς νόμους που 
την οδήγησαν στη συγκεκριμένη της μορφή, και από την άλλη είναι 
αδύνατο να διατυπώσουμε έναν φωνητικό νόμο, αν δεν βασιστούμε σε 
υλικό που προέρχεται από συγκεκριμένες και βέβαιες ετυμολογή-
σεις. 

4. Ιστορική φωνητική και ορθογραφία 

Η ελληνική γλώσσα, από τον 8ο αιώνα π.Χ. και μετά, γράφεται με το 
αρχαίο ελληνικό αλφάβητο, το οποίο είναι ένα αλφαβητικό σύστημα 
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γραφής φοινικικής προέλευσης. Στα αλφαβητικά συστήματα γίνεται 
προσπάθεια να αποδοθούν στη γραφή οι φθόγγοι μιας γλώσσας που 
διακρίνουν μεταξύ τους νοήματα, π.χ. τα /p/, /t/, /f/, /γ/, /m/ που διακρί-
νουν μεταξύ τους τα νεοελλ. πόνος, τόνος, φόνος, γόνος, μόνος. 

Τους φθόγγους που έχουν αυτή την ιδιότητα τους ονομάζουμε φω-
νήματα και τα διακρίνουμε σε σύμφωνα και σε φωνήεντα. Αυτή η δι-
άκριση έχει μεγάλη σημασία για την ιστορία της γραφής, καθώς 
υπάρχουν συστήματα που καταγράφουν μόνο τα σύμφωνα, όπως π.χ. 
η αραβική και η εβραϊκή γραφή, για την αραβική και την εβραϊκή 
γλώσσα αντίστοιχα, που ανήκουν και οι δύο στη σημιτική οικογένεια. 
Αυτό μπορεί να μας φαίνεται παράξενο, δεν είναι όμως τόσο αν ανα-
λογιστούμε ότι σε αυτές τις γλώσσες τα σύμφωνα παίζουν πολύ σπου-
δαιότερο ρόλο από τα φωνήεντα, τα οποία μπορούν να παραλείπονται 
χωρίς μεγάλα προβλήματα. 

Στις σημιτικές γλώσσες βασική μονάδα είναι η ρίζα, που αποτελεί-
ται από τρία σύμφωνα, στην οποία εμπεριέχεται η βασική σημασία 
και συνδυάζεται κυρίως με φωνηεντικά στοιχεία, που δηλώνουν γραμ-
ματικές πληροφορίες (σχετικές με την κλίση, την παραγωγή), π.χ. 
κλασική αραβική ktb “έννοια του γράφω”: katabtu ‘έγραψα’, kataba 
‘(αυτός) έγραψε’, katabat ‘(αυτή) έγραψε’, katabū ‘(αυτοί) έγραψαν’, 
katabna ‘(αυτές) έγραψαν’, kitāb(un) ‘βιβλίο’, kutub(un) ‘βιβλία’.

Την ελληνική γλώσσα, όμως, αν την καταγράφαμε μόνο με τα σύμ-
φωνα, θα είχαμε πολλά προβλήματα κατανόησης. Για παράδειγμα, σε 
ένα σύστημα γραφής που θα δήλωνε μόνο τα σύμφωνα, όλες οι λέξεις 
που ακολουθούν θα έπρεπε να δηλωθούν με τα τρία σύμφωνα <λγς>, 
γεγονός που θα δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στη σωστή και 
γρήγορη ανάγνωση: άλγος, άλγους, λαγός, λαγούς, λόγος, λόγους, 
λίγος, λίγους, λίγης, λέγεις, έλεγες, λήγεις, έληγες. 

Για τον λόγο αυτό, οι Έλληνες, όταν εισήγαγαν τη φοινικική γραφή 
στην Eλλάδα περίπου στα τέλη του 9ου ή στις αρχές του 8ου αιώνα 
π.X., πρόσθεσαν στο φοινικικό αλφάβητο, που ήταν συμφωνικό, τα 
φωνήεντα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της πρώτης πλήρους αλφα-
βητικής γραφής. 

Aπό τις πρώτες κιόλας ελληνικές επιγραφές εμφανίζεται σημαντι-
κός αριθμός τοπικών παραλλαγών του αλφαβήτου με μεγαλύτερες ή 
μικρότερες διαφορές στη μορφή και στην αξία των γραμμάτων. Στην 
Αθήνα ως το 403/2 π.Χ. ήταν σε χρήση αυτό που ονομάζουμε παλαιό 
αττικό αλφάβητο, το οποίο δεν χρησιμοποιούσε το <Η> και το <Ω> 
για να δηλώσει το μακρό /ε:/ (ή ) και το μακρό /ɔ:/ (ή ǭ) αντίστοιχα. 
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Το 403/2 π.Χ., επί άρχοντος Ευκλείδου, εισάγεται στην Αθήνα το 
ιωνικό αλφάβητο της Μιλήτου, με τα 24 γράμματα που γνωρίζουμε 
και σήμερα, η μορφή των οποίων ήταν αρκετά κοντά στη σημερινή 
κεφαλαιογράμματη γραφή. Το ευκλείδειο αλφάβητο είναι ατελές φω-
νολογικό. Aυτό σημαίνει ότι η σχέση των γραφημάτων με τα φωνήμα-
τα της αρχαίας ελληνικής είναι σε μεγάλο βαθμό αμφιμονοσήμαντη, 
αντιστοιχεί δηλαδή ένα γράφημα σε ένα φώνημα και το αντίστροφο. 
Συγκεκριμένα, στο ευκλείδειο αλφάβητο, η αρχή της αμφιμονοσημα-
ντότητας παραβιάζεται σε πολύ λίγες περιπτώσεις: 

(α) δεν αποδιδόταν στη γραφή η διάκριση μεταξύ βραχέων και 
μακρών /ă/ και /ā/ = <Α>, /ĭ/ και /ī/ = <Ι>, και // και /ȳ/ = <Υ>· η διάκριση 
αυτή είναι φωνολογική, διαφοροποιεί δηλαδή μεταξύ τους νοήματα, 
π.χ. <APIΣTON> = ἄριστον = / ariston/ ‘ουδ. του υπερθ. ἄριστος’ και 
/ a:riston/ ‘πρόγευμα’· <HIKETEYOMEN> = ἱκετεύομεν = / hiketeuomen/ 
‘α΄ πληθ. ενεστ.’ και / hi:keteuomen/ ‘α΄ πληθ. παρατ.’· <YBPIZOMEN> = 
ὑβρίζομεν = / hybrisdomen/ ‘(α΄ πληθ. ενεστ.) είμαστε υβριστές’ και 
/ hy:brisdomen/ ‘(α΄ πληθ. παρατ.) ήμασταν υβριστές’·

(β) ορισμένα φωνήματα αποδίδονταν στη γραφή με συνδυασμούς 
γραμμάτων: // = <ΕΙ>, // = <ΟΥ>· και 

(γ) για να αποδοθούν τα συμφωνικά συμπλέγματα /ks/, /ps/ και /
sd/, χρησιμοποιούνταν τα γράμματα <Ξ>, <Ψ>, <Ζ>, χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη για κάτι τέτοιο.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις κάθε γράφημα αποδίδει διαφο-
ρετικό φώνημα και κάθε φώνημα αποδίδεται με διαφορετικό γράφη-
μα. Αυτό σημαίνει ότι η νεοελληνική ποικιλία στην απόδοση ορισμένων 
φωνημάτων, π.χ. του /i/ (ι, η, υ, ει, οι, υι), του /e/ (ε, αι), ή του /o/ (ο, ω), 
δεν υπήρχε στην αρχαία, επειδή τότε κάθε ένα από αυτά τα γραφή-
ματα απέδιδε διαφορετικό φώνημα ή ακολουθία φωνημάτων. Tα δια-
φορετικά αυτά φωνήματα, εξαιτίας φωνητικών αλλαγών που συνέβη-
σαν έκτοτε, συνέπεσαν στο φώνημα /i/, ενώ η γραφή δεν προσαρμό-
στηκε σε αυτή την εξέλιξη. Tο αποτέλεσμα είναι η γραφηματική πολ-
λαπλότητα που παρατηρείται σήμερα στην απόδοση του συγκεκρι-
μένου φωνήματος της νέας ελληνικής.  

Οι αρχαίοι δεν είχαν ιστορική ορθογραφία: όταν άρχισαν να γρά-
φουν με το αλφάβητο, προσπάθησαν να αποδώσουν στη γραφή αυτό 
που άκουγαν και όχι τη φωνητική ιστορία της λέξης, για την οποία 
άλλωστε δεν διέθεταν μαρτυρίες. Θα περίμενε ίσως κανείς οι εισηγη-
τές του ελληνικού αλφαβήτου να διαμορφώσουν ένα φωνητικό σύστη-
μα γραφής. Kάτι τέτοιο όμως δεν είναι απαραίτητο ούτε συμβαίνει 
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στα αλφάβητα άλλων γλωσσών. Οι ομιλητές δεν ενδιαφέρονται για 
την απόδοση στη γραφή των κάθε είδους διαφορών αλλά μόνο αυτών 
που έχουν διακριτική λειτουργία. Για τον λόγο αυτό τα αλφαβητικά 
συστήματα στόχο έχουν την απόδοση των φωνημάτων και όχι των 
φθόγγων, τείνουν δηλαδή να είναι  φωνολογικά και όχι φωνητικά. (Oι 
περιπτώσεις που οι αρχαίοι προσπάθησαν να αποδώσουν αλλοφωνι-
κές και όχι φωνολογικές ποικιλίες είναι ιδιαίτερα σπάνιες.) 

Oι φωνητικές εξελίξεις που συνέβησαν περίπου ως την ελληνιστική 
εποχή αποδίδονταν αμέσως στη γραφή, και αυτός είναι ο λόγος που 
μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Aυτό σημαίνει ότι οι αρχαίοι 
έγραφαν ό,τι άκουγαν και ό,τι έλεγαν. Επομένως, μέχρι εκείνη την 
εποχή δεν υπήρχε η έννοια της ορθογραφίας, καθώς ήταν αρκετό για 
τους ομιλητές να μάθουν τη σχέση μεταξύ γραφημάτων και φωνημά-
των, για να μπορέσουν να γράψουν τη γλώσσα. Το γεγονός αυτό μας 
βοηθάει σήμερα να διαπιστώσουμε τις φωνητικές εξελίξεις που συνέ-
βαιναν στη γλώσσα, καθώς αυτές αποτυπώνονταν αμέσως στη γραφή, 
χωρίς να αποτελούν λάθη.

H έννοια της ορθογραφίας (αφενός και του ορθογραφικού λάθους 
αφετέρου) δημιουργήθηκε όταν, ενώ η γλώσσα άλλαζε, οι φιλόλογοι 
της ελληνιστικής εποχής επέμεναν να γράφουν όπως έγραφαν οι αρ-
χαίοι Αθηναίοι την αττική διάλεκτο. Παγιώθηκε, δηλαδή, ένας τρόπος 
γραφής που, κατά την ύστερη ελληνιστική και τη βυζαντινή περίοδο, 
ανεξαρτητοποιήθηκε από τη φωνητική εξέλιξη. Για να αντιληφθούμε, 
επομένως, κάποια φωνητική εξέλιξη από την ύστερη ελληνιστική επο-
χή και μετά δεν βασιζόμαστε πλέον στην επίσημη και παγιωμένη ορ-
θογραφία αλλά στις παρεκκλίσεις από αυτήν, δηλαδή στα ορθογρα-
φικά λάθη.

5. Φωνητική και φωνολογία

Φωνητική ονομάζεται ο κλάδος της γλωσσολογίας που μελετά την 
υλική πλευρά των ήχων μιας γλώσσας και ασχολείται με την άρθρωση 
και την ακουστική πρόσληψή τους. Bασική μονάδα της φωνητικής 
είναι ο φθόγγος. Oι φθόγγοι παριστάνονται με ένα σύστημα συμβόλων 
γενικά αποδεκτό από όλους τους γλωσσολόγους, το οποίο ονομάζεται 
Διεθνές Φωνητικό Aλφάβητο [International Phonetic Alphabet]. Kατά 
τη φωνητική καταγραφή σημειώνονται από τους γλωσσολόγους όλες 
οι διαφορές στην πραγμάτωση ενός φθόγγου που μπορούν να γίνουν 
αντιληπτές. H φωνητική καταγραφή ενός εκφωνήματος περικλείεται 
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σε αγκύλες, π.χ. ['tonos].
Φωνολογία ονομάζεται ο κλάδος της γλωσσολογίας που μελετά τη 

λειτουργική πλευρά των ήχων μιας γλώσσας. Bασική μονάδα της φω-
νολογίας είναι το φώνημα, δηλαδή η μικρότερη μονάδα ήχου που έχει 
διακριτική λειτουργία σε μια γλώσσα, π.χ. /p/, /t/, /k/ στα /'ponos/, 
/'tonos/, /'konos/. H φωνολογική καταγραφή ενός εκφωνήματος περι-
κλείεται σε πλάγιες γραμμές, π.χ. /'ponos/.

Όλοι οι φθόγγοι μιας γλώσσας δεν είναι απαραίτητα και φωνήμα-
τα, και αυτό γιατί δεν έχουν όλοι τους διακριτική λειτουργία. Oρισμέ-
νοι φθόγγοι εμφανίζονται μόνο σε συμπληρωματική κατανομή μεταξύ 
τους, δηλαδή η εμφάνιση του ενός ή του άλλου εξαρτάται από το 
φωνητικό περιβάλλον. Oι φθόγγοι αυτοί ονομάζονται αλλόφωνα. Στην 
ελληνική το φώνημα /k/ πραγματώνεται με δύο μορφές, [k] πριν από 
[a], [o] και [u] καθώς και πριν από σύμφωνο, και [c] πριν από [e] και 
[i], π.χ. καλώ /ka'lo/: [ka'lo], κυλώ /ki'lo/: [ci'lo]. Tα [k] και [c] είναι 
αλλόφωνα του φωνήματος /k/, εφόσον εμφανίζουν συμπληρωματική 
κατανομή.

Φωνηματοποίηση ονομάζεται η διαδικασία με την οποία το αλλό-
φωνο ενός φωνήματος αποκτά διακριτική λειτουργία, γίνεται δηλαδή 
ξεχωριστό φώνημα. Παρόμοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στην 
ιστορία της ελληνικής γλώσσας ήταν (ύστερα από την τροπή των αρ-
χαίων /b/, /d/, /g/ στα εξακολουθητικά /v/, /δ/ /γ/) η εκ νέου φωνηματο-
ποίηση των φθόγγων [b], [d], [g] > /b/, /d/, /g/, που συνέβη στη μεσαιω-
νική ελληνική, και την οποία θα περιγράψουμε στη συνέχεια: 

Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσουμε από το συμφωνικό σύστημα της 
αρχαίας ελληνικής, το οποίο περιλάμβανε τα ακόλουθα φωνήματα:

   χειλικά  οδοντικά υπερωικά
στιγμικά (κλειστά)
άηχα  p (π)  t (τ)  k (κ)
ηχηρά  b (β)  d (δ)  g (γ)
άηχα δασέα  ph (φ)  th (θ)  kh (χ)
  έρρινα m (μ)  n (ν)
ένηχα πλευρικό  l (λ)
  υγρό   r (ρ)
εξακολουθητικά   s (σ)  [h (῾)]

Πρόκειται για ένα σύστημα πλούσιο σε κλειστά σύμφωνα και με 
πολύ λίγα εξακολουθητικά. Τα κλειστά σύμφωνα, κατά τη διάρκεια 
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της ελληνιστικής εποχής, υπέστησαν τις ακόλουθες αλλαγές:
(1) τα άηχα δασέα  ph (φ)  th (θ)  kh (χ)
τράπηκαν αντίστοιχα στα εξακολουθητικά
    f (φ)  θ (θ)  x (χ)
και 
(2) τα ηχηρά  b (β)  d (δ)  g (γ)
τράπηκαν αντίστοιχα στα εξακολουθητικά
    v (β)  δ (δ)  γ (γ)
Οι αλλαγές αυτές πρέπει να συνέβησαν περίπου στα χρόνια του 

Χριστού (ή λίγο αργότερα). 
Ενώ, όμως, η πρώτη αλλαγή ήταν καθολική, δηλαδή συνέβη σε όλα 

τα περιβάλλοντα και επηρέασε το σύνολο των /ph/, /th/, /kh/, η δεύτερη 
αλλαγή (b > v, d > δ, g > γ) συνέβη σε όλες τις θέσεις, εκτός αν προ-
ηγούνταν έρρινο σύμφωνο. Δηλαδή, π.χ., αρχ. δένδρον [déndron] > 
μσν. δέντρον ['δendron], όπου το πρώτο /d/ τράπηκε σε /δ/, αλλά το 
δεύτερο, επειδή βρισκόταν ύστερα από έρρινο, παρέμεινε [d]. Επίσης, 
αρχ. γαμβρός [gambrÓs] > μσν. γαμπρός [γam'bros].

Εξαιτίας, συνεπώς, της τροπής (b > v, d > δ, g > γ), στο φωνολογικό 
σύστημα της ελληνικής εμφανίστηκαν τρία εξακολουθητικά φωνήμα-
τα /v/, /δ/, /γ/ στη θέση των κλειστών /b/, /d/, /g/, τα οποία εξαφανίστη-
καν ως φωνήματα. 

Παράλληλα με αυτή την εξέλιξη, οι αρχαίες ακολουθίες [mp] <μπ>, 
[nt] <ντ>, [ŋk] <γκ> εξελίχθηκαν αντίστοιχα σε [mb], [nd], [ŋg], π.χ. 
αρχ. ἔντονος [éntonos] > [éndonos], αρχ. ἔμπορος [émporos] > [émboros], 
αρχ. ἀγκάλη [aŋkál] > [aŋgáli]. Oι φθόγγοι [b], [d], [g], που εμφανίζο-
νταν πριν από έρρινο σύμφωνο, απέκτησαν αλλοφωνική αξία ως αλ-
λόφωνα των φωνημάτων /p/, /t/, /k/, και αυτό γιατί η πραγμάτωσή τους 
καθοριζόταν από το φωνητικό περιβάλλον. Συνεπώς, τα παλιά φωνή-
ματα /p/, /t/, /t/ είχαν πλέον δύο πραγματώσεις: [p], [t], [k] παντού 
εκτός από τη θέση ύστερα από έρρινο, όπου ήταν [b], [d], [g]. Τα [b], 
[d], [g] ήταν, επομένως, αλλόφωνα, μαζί με τα [p], [t], [k] των φωνημά-
των /p/, /t/, /k/.

Στη μεσαιωνική ελληνική συνέβη άλλη μία φωνητική εξέλιξη, η 
οποία οδήγησε στη φωνηματοποίηση αυτών των φθόγγων. Συγκεκρι-
μένα, η αποβολή σε πολλές περιπτώσεις των αρκτικών φωνηέντων 
είχε ως αποτέλεσμα λέξεις όπως εμπαίνω (< αρχ. ἐμβαίνω), που προ-
φέρονταν ως [em'beno], να εξελιχθούν σε ['mbeno] και τελικά σε ['beno] 
(μπαίνω), με αποβολή του έρρινου στοιχείου στο αρκτικό σύμπλεγμα 



[mb]. Eνώ λοιπόν προηγουμένως τα [b], [d], [g] εμφανίζονταν μόνο ως 
αλλόφωνα των /p/, /t/, /k/ ύστερα από έρρινο σύμφωνο, άρχισαν να 
εμφανίζονται και σε αρκτική θέση, οπότε τα [b], [d], [g] απέκτησαν 
διακριτική λειτουργία και φωνηματοποιήθηκαν, π.χ. μπόλι /'boli/ (< 
αρχ. ἐμβόλιον) – πόλη /'poli/ (< αρχ. πόλις), ντύνω /'dino/ (< αρχ. ἐνδύω) 
– τείνω /'tino/ (< αρχ. τείνω) – δίνω /'δino/ (< αρχ. δίδωμι). 

Στη φωνηματοποίηση των /b/, /d/, /g/ έπαιξε επίσης ρόλο ο δανει-
σμός τόσο από τη λατινική όσο και από άλλες γλώσσες λέξεων με [b], 
[d], [g] σε διάφορες θέσεις, π.χ. μσν. ακουμπίζω, ακουμπώ < λατ. 
accumbo, μσν. κάμπος < λατ. campus. H φωνηματοποίηση των /b/, /d/, 
/g/ οφείλεται, συνεπώς, σε έναν συνδυασμό εσωτερικών φωνολογικών 
εξελίξεων και εξωτερικών επιδράσεων.

Οι διαδικασίες αυτές (μαζί με την εξέλιξη του συμπλέγματος [zd] 
> [z], βλ. παρακάτω) είχαν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σταδιακά 
στο φωνολογικό σύστημα της νέας ελληνικής.

   χειλικά  οδοντικά υπερωικά
στιγμικά (κλειστά)
άηχα  p (π)  t (τ)  k (κ)
ηχηρά  b (μπ)  d (ντ)  g (γκ)

εξακολουθητικά   s (σ)  [h (῾)]
άηχα  f (φ)  θ (θ)  x (χ)
ηχηρά  v (β)  δ (δ)  γ (γ)

συριστικά
άηχο    s (σ)
ηχηρό    z (ζ)

  έρρινα m (μ)  n (ν)
ένηχα πλευρικό  l (λ)
  υγρό   r (ρ)



Ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία

1. Γένεση και ανάπτυξη της ινδοευρωπαϊκής γλωσσολογίας

Η ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία είναι μια επιστήμη που αναπτύχθηκε 
στη Δύση τους τελευταίους αιώνες. 

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν οδηγήθηκαν στη διαπίστωση ότι η γλώσσα 
τους ήταν συγγενής με τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες που μιλούσαν 
γειτονικοί λαοί, όπως οι Πέρσες, οι Φρύγες, οι Ιλλυριοί, οι Λατίνοι κτλ., 
αν και κάτι τέτοιο δεν πρέπει να ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Μια σύγκρι-
ση με την αρχαία περσική, για παράδειγμα, εύκολα θα τους φανέρω-
νε ομοιότητες που σήμερα μας φαίνονται χτυπητές, π.χ. αελλ. ἐστί, 
πατήρ, μήτηρ – αρχ. περσ. asti, pitā, mātā. Οι λόγοι που εμπόδισαν 
τους αρχαίους Έλληνες να προχωρήσουν σε αυτή τη διαπίστωση συν-
δέονται αφενός με την πεποίθησή τους ότι οι αλλόγλωσσοι λαοί ήταν 
βάρβαροι και άγλωσσοι. Η ίδια η λέξη βάρβαρος είναι ηχομιμητική 
(αρχαία προφορά barbaros), πρβ. το σημερινό μπουρ μπουρ για ακα-
τάπαυστη και γι᾽ αυτό ακατανόητη ομιλία. (Παρόμοια στάση αναγνω-
ρίζουμε και σε άλλους λαούς που έρχονται σε επαφή με αλλόγλωσ-
σους. Για παράδειγμα, οι Σλάβοι, όταν ήλθαν σε επαφή με τους Γερ-
μανούς, τους ονόμασαν nemtsi ‘βουβοί’.) Ένας δεύτερος λόγος συνδέ-
εται με το γεγονός ότι οι ομιλητές έχουν την τάση να αποδίδουν τις 
ομοιότητες μεταξύ δύο ή περισσότερων γλωσσών σε δανεισμό – χωρίς 
να έχουν πάντοτε άδικο. Σε δανεισμό αποδίδει μερικές χαρακτηριστι-
κές ομοιότητες ανάμεσα στην ελληνική και στη φρυγική ο Πλάτων 
(Kρατύλος 410a1-6), θεωρώντας μάλιστα ως γλώσσα-πηγή τη φρυγι-
κή: Ὄρα τοίνυν καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα τὸ “πῦρ” μή τι βαρβαρικὸν εἶ. 
τοῦτο γὰρ οὔτε ῥᾴδιον προσάψαι ἐστὶν Ἑλληνικῇ φωνῇ, φανεροί τ’ 
εἰσὶν οὕτως καλοῦντες Φρύγες σμικρόν τι παρακλίνοντες· καὶ τό γε 
“ὕδωρ” καὶ τοὺς “κύνας” καὶ ἄλλα πολλά. Στην περίπτωση αυτή όμως 
ο πραγματικός λόγος είναι η συγγένεια. Οι αρχαίοι Έλληνες, ωστόσο, 
δεν είχαν συλλάβει την έννοια του φωνητικού νόμου, η οποία θα τους 
βοηθούσε να αποδώσουν τις ομοιότητες στην κοινή προέλευση και να 
ερμηνεύσουν τις διαφορές. 

Το ίδιο ισχύει κατά τους επόμενους αιώνες, κυρίως όταν Έλληνες 
και Λατίνοι γραμματικοί μελετούν τις γλώσσες τους και, προφανώς, 
διαπιστώνουν ομοιότητες. Το γεγονός όμως ότι συνυπήρχαν στον ίδιο 
χώρο τούς κάνει να θεωρούν τις ομοιότητες αυτές προϊόντα δανεισμού 



και όχι συγγένειας, και αυτό συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ελληνορωμαϊκής εποχής. Από την επικράτηση του χριστιανισμού και 
μετά υπάρχει ένας ακόμη λόγος που αποτρέπει τη διαπίστωση της 
συγγένειας μεταξύ π.χ. της ελληνικής και της λατινικής αλλά και των 
άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών. Ο τρόπος με τον οποίο τα ιερά κείμενα 
του χριστιανισμού, και συγκεκριμένα η Παλαιά Διαθήκη,  ερμηνεύουν 
την πολυγλωσσία, δηλαδή η διήγηση για τον Πύργο της Βαβέλ, εκλαμ-
βάνεται ως αδιαμφισβήτητο ιστορικό γεγονός, όπως και κάθε άλλη 
διήγηση που συνδέεται με την παρουσία του ανθρώπου πάνω στη γη. 
Η δημιουργία του κόσμου, των ζώων και των φυτών, του ανθρώπου 
κτλ. περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη με τρόπο που δεν τίθεται 
σε αμφισβήτηση. Έτσι, η ηλικία της γης και του ανθρώπου καθορίζο-
νται από τις θρησκευτικές αυτές διηγήσεις. Η κτίση του κόσμου το-
ποθετείται στο 4004 π.Χ., και η πεποίθηση αυτή διατηρείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια του δυτικού και ανατολικού Μεσαίωνα και της Αναγέννη-
σης. Τον 17ο αιώνα ο αρχιεπίσκοπος του Αρμάγκ στη Βόρεια Ιρλανδία 
James Ussher εξακολουθούσε να τοποθετεί τη δημιουργία του κόσμου 
το έτος 4004 π.Χ., ενώ ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου του Κέ-
μπριτζ δρ Lightfoot προσδιόριζε τη δημιουργία του ανθρώπου στις 9 
π.μ. του Σαββάτου στις 23 Οκτωβρίου του 4004 π.Χ.

Οι τόσο βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις για την ακρίβεια της περιγρα-
φής της Παλαιάς Διαθήκης δεν άφηναν καθόλου χώρο στην επιστημο-
νική σκέψη να συλλάβει την έννοια της εξέλιξης, αφού τον 17ο αιώνα 
το χρονικό περιθώριο των 5.700 ετών από τη στιγμή της δημιουργίας 
δεν έδινε το απαραίτητο χρονικό βάθος για να χωρέσουν γεγονότα 
όπως, για παράδειγμα, η ούτως ή άλλως ανεπαίσθητη εξέλιξη των 
ειδών ή των γλωσσών. Μόνον όταν ο άνθρωπος της εποχής του Δια-
φωτισμού ξέφυγε από τον θρησκευτικό τρόπο σκέψης και την κατά 
λέξη πίστη στο γράμμα των ιερών κειμένων, μπόρεσε να διευρύνει τα 
στενά χρονικά όρια που του άφηναν οι θρησκευτικές παραδόσεις και 
να συλλάβει την έννοια της εξέλιξης. Μέχρι τότε οι ομοιότητες ανάμε-
σα στις γλώσσες, όταν παρατηρούνταν, αποδίδονταν στον δανεισμό.

Τα πράγματα αλλάζουν καθώς από τον 17ο αιώνα και μετά οι 
Eυρωπαίοι έρχονται σε στενή επαφή με τους Iνδούς και τον πολιτισμό 
τους, οπότε αρχίζουν οι πρώτες διαπιστώσεις για αντιστοιχίες ανάμε-
σα στην αρχαία ινδική και στις δύο “κλασικές” γλώσσες, τη λατινική 
και την ελληνική. Οι Ινδίες ήταν πολύ απομακρυσμένες από τις δυτι-
κές γλώσσες, ώστε οι ομοιότητες της ινδικής με αυτές να μπορούν να 
αποδοθούν σε αμοιβαίες επιδράσεις και, καθώς ο Διαφωτισμός ήδη 
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αμφισβητούσε την ιστορική ακρίβεια των θρησκευτικών κειμένων, δι-
ατυπώνονται πλέον οι πρώτες απόψεις για τη συγγένεια των γλωσσών 
αυτών. Tο 1786 ο Άγγλος αρχιδικαστής στην Καλκούτα Sir William 
Jones διατυπώνει την άποψη ότι η σανσκριτική (δηλαδή η αρχαία ιν-
δική), η ελληνική και η λατινική ανάγονται σε μια κοινή γλώσσα-πηγή 
που δεν υπάρχει πια, προσθέτοντας ότι στην ίδια πηγή ίσως ανάγο-
νται και η γερμανική και η κελτική, αν και η τελευταία φαίνεται ότι 
έχει αναπτυχθεί ως ιδίωμα. 

Λίγο αργότερα, το 1802 ο Γερμανός Friedrich von Schlegel δημοσί-
ευσε το έργο του Über die Sprache und Weisheit der Indier, όπου γίνεται 
για πρώτη φορά λόγος για συγκριτική γραμματική (vergleichende 
Grammatik) της σανσκριτικής, της λατινικής και της ελληνικής, η 
οποία θα πρέπει να στηριχθεί σε επιστημονικά κριτήρια. Iδρυτής, 
όμως, της συγκριτικής γλωσσολογίας θεωρείται ο Franz Bopp, που το 
1816 δημοσίευσε το έργο του Über das Konjugationssystem der 
Sanskritsprache in Vergleichung mit jedem der griechischen, lateinischen, 
persischen und germanischen Sprache [Περί του κλιτικού συστήματος 
της σανσκριτικής σε σύγκριση με αυτό της ελληνικής, της λατινικής, 
της περσικής και της γερμανικής]. Πρόκειται για την πρώτη συστη-
ματική συγκριτική εξέταση της γραμματικής δομής των ινδοευρωπα-
ϊκών γλωσσών, η οποία αποδεικνύει αδιαμφισβήτητα την ύπαρξη γε-
νετικής σχέσης ανάμεσά τους. Aποδεικνύεται έτσι επιστημονικά αυτό 
που ο Sir William Jones είχε διατυπώσει αποφθεγματικά το 1786.

Το σημαντικότατο βήμα που πραγματοποιείται με το έργο του 
Bopp αφορά το υλικό της σύγκρισης. Ο Bopp αναφέρεται σε σύγκριση 
των κλιτικών συστημάτων των συγκεκριμένων γλωσσών, στοιχείων 
δηλαδή που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δανεισμού, επο-
μένως είναι κατάλληλα για την απόδειξη γενετικής συγγένειας. Η 
σύγκριση, για παράδειγμα, της κλίσης του ενεστώτα των ρημάτων της 
σανσκριτικής με την κλίση του ενεστώτα των ρημάτων σε -μι της αρ-
χαίας ελληνικής δείχνει ότι η γενετική σχέση είναι η μόνη που μπορεί 
να ερμηνεύσει τις ομοιότητες.

αρχαία ελληνική σανσκριτική
τίθη-μι bhar-ā-mi
τίθη-ς bhar-a-si
τίθη-σι < *τίθη-τι bhar-a-ti
τίθε-μεν, φέρ-ο-μες bhar-a-maḥ
τίθε-τε, φέρ-ε-τε bhar-a-tha
τιθέ-ασι, φέρ-ο-ντι bhar-a-nti



[ 26 ]

Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να συγκρίνουμε τις καταλήξεις του 
παρατατικού τριών γλωσσών, της αρχαίας ελληνικής, της σανσκριτι-
κής και της λατινικής.
 αρχαία ελληνική σανσκριτική λατινική
 ἔ-φερ-ο-ν a-bhar-a-m ama-ba-m
 ἔ-φερ-ε-ς a-bhar-a-s ama-ba-s
 ἔ-φερ-ε < *ἔ-φερ-ε-τ a-bhar-a-t ama-ba-t
 ἐ-φέρ-ο-μεν, -μες a-bhar-a-maḥ ama-ba-mus
 ἐ-φέρ-ε-τε a-bhar-a-tha ama-ba-tis
 ἔ-φερ-ο-ν < *ἔ-φερ-ο-ντ a-bhar-a-n ama-ba-nt

Για να οδηγηθούμε σε ουσιαστικά συμπεράσματα κατά τη συγκρι-
τική εξέταση των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, είναι προτιμότερο να 
βασιστούμε στους παλαιότερους τύπους που διαθέτουμε από κάθε 
μια (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από σημερινούς τύπους δεν μπορούν 
να εξαχθούν κάποτε χρήσιμα συμπεράσματα). Πρέπει, λοιπόν, να 
προηγηθεί έρευνα της ιστορικής εξέλιξης κάθε ινδοευρωπαϊκής γλώσ-
σας ξεχωριστά. Iδρυτής της ιστορικής γλωσσολογίας θεωρείται δίκαια 
ο Jakob Grimm με το τετράτομο έργο του Deutsche Grammatik (1819-
1837).

Σημαντική στην ανάπτυξη της ινδοευρωπαϊκής γλωσσολογίας τον 
19ο αιώνα ήταν η συμβολή των νεογραμματικών (Junggrammatiker), 
οι οποίοι διατύπωσαν την άποψη ότι οι φωνητικοί νόμοι δεν έχουν 
εξαιρέσεις (Ausnahmslosigkeit), εκτός από εκείνες που ερμηνεύονται 
από άλλους φωνητικούς νόμους, από δανεισμό ή από αναλογικές επι-
δράσεις. Για παράδειγμα, στην αρχαία ελληνική το ΠΙΕ αρκτικό *s- 
πριν από φωνήεν τρέπεται σε δασύ πνεύμα [h], π.χ. *sept > ἑπτά, 
*sus > ὗς, ενώ το μεσοφωνηεντικό *-s- αποβάλλεται, π.χ. *genesos > 
γένεος > γένους. H εμφάνιση αρκτικού s- στη λέξη σῦς δεν αποτελεί 
εξαίρεση στον πρώτο κανόνα αλλά δηλώνει ότι η λέξη είναι δάνειο (και 
μάλιστα από μια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα στην οποία δεν συνέβη αυτή 
η τροπή). Επίσης, η εμφάνιση μεσοφωνηεντικού -s- στον τύπο ἔλυσα 
ερμηνεύεται με βάση την αναλογική επίδραση τύπων όπως ἔδειξα.

2. Oι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες

Iνδοευρωπαϊκές γλώσσες ονομάζονται οι γλώσσες που αποδεδειγμένα 
ανάγονται στην ΠΙΕ, όπως αυτή αποκαθίσταται με τις μεθόδους της 
ιστορικής γλωσσολογίας. Διακρίνουμε τις ομάδες γλωσσών από τις 
μεμονωμένες γλώσσες:
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(1) τοχαρική· πρόκειται στην ουσία για δύο γλώσσες, την τοχαρική 
Α και την τοχαρική Β, που μιλήθηκαν στα σύνορα μεταξύ Ινδίας και 
Κίνας και που μας έχουν σωθεί σε κείμενα του 7ου και του 8ου αιώνα 
μ.Χ.· και οι δύο είναι νεκρές σήμερα·

(2) ινδοϊρανική ομάδα· διακρίνεται σε δύο υποομάδες, την ινδική 
και την ιρανική· στην πρώτη ανήκουν η αρχαία ινδική (βεδική σανσκρι-
τική, περ. 1000 π.Χ.· κλασική σανσκριτική), οι μεσαιωνικές ινδικές 
(π.χ. πρακριτική) και οι νεότερες ινδικές (π.χ. χίντι, ουρντού)· στις 
νεότερες ινδικές ανήκει και η τσιγγάνικη· στη δεύτερη υποομάδα ανή-
κουν η αρχαία περσική (5ος αιώνας π.Χ.) και η αβεστική (9ος αιώνας 
π.Χ.), οι μέσες ιρανικές και οι νεότερες ιρανικές (π.χ. περσική, κουρ-
δική, οσσετική)·

(3) αρμενική· κλασική αρμενική (5ος αιώνας μ.Χ.), νεότερη αρμε-
νική, ως σήμερα·

(4) γλώσσες της Ανατολίας (χεττιτική, με κείμενα από τον 17ο αι-
ώνα π.Χ.· λουβική· λυκιακή· λυδική κτλ.)· όλες τους εξαφανίστηκαν 
ήδη σε αρχαία εποχή· 

(5) ελληνική· αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι (παλαιότερες μαρτυρίες 
από τη μυκηναϊκή, 16ος/15ος αιώνας π.Χ.· αρκαδοκυπριακή, ιωνική, 
αττική, αιολικές, δυτικές, μακεδονική, όλες σταδιακά από τον 8ο μέχρι 
τον 4ο αιώνα π.Χ.)· κοινή ελληνιστική (4ος αιώνας π.Χ. με 5ο/6ο αιώ-
να μ.Χ.)· μεσαιωνική και νέα ελληνική (6ος αιώνας μ.Χ. με 1800, με 
διαλεκτική διάσπαση: μεσαιωνικές και νεοελληνικές διάλεκτοι)· νεο-
ελληνική κοινή (1800 μέχρι σήμερα)·

(6) αλβανική· από τον 15ο αιώνα μ.Χ. μέχρι σήμερα· πιθανότατα 
συνεχίζει την αρχαία ιλλυρική·

(7) βαλτοσλαβική ομάδα· διακρίνεται σε δύο υποομάδες, τη βαλ-
τική και τη σλαβική· στην πρώτη ανήκουν η παλαιά πρωσική (14ος με 
15ο αιώνα μ.Χ., νεκρή σήμερα), η λιθουανική (από τον 15ο αιώνα μ.Χ.) 
και η λετονική (από τον 16ο αιώνα μ.Χ.)· στη δεύτερη ανήκουν η πα-
λαιά εκκλησιαστική σλαβική (από τον 9ο αιώνα μ.Χ.), και οι σύγχρο-
νες σλαβικές γλώσσες: ανατολικές, με τη ρωσική, τη λευκορωσική, την 
ουκρανική· δυτικές, με την πολωνική, την τσεχική, τη σλοβακική, τη 
σλοβενική· νότιες, με τη βουλγαρική, τη σερβική, την κροατική, τη 
σλαβομακεδονική)· 

(8) τευτονική ομάδα· σε αυτήν ανήκουν η γοτθική (από τον 4ο αι-
ώνα μ.Χ., νεκρή σήμερα), η γερμανική (άνω και κάτω), οι σκανδιναβι-
κές (σουηδική, νορβηγική, δανική), η αγγλική, η ισλανδική κτλ.· 

(9) ιταλική ομάδα· σε αυτή ανήκουν η λατινική (από τον 6ο αιώνα 
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π.Χ.), η οσκική, η ουμβρική κτλ.· η λατινική εξαφάνισε τις υπόλοιπες 
και κατά τη μεσαιωνική εποχή διασπάστηκε στις νεολατινικές γλώσ-
σες: ιταλική, σαρδηνιακή, λαντίνο, προβηγκιανή, γαλλική, ισπανική, 
καταλανική, πορτογαλική, ρουμανική, βλαχική·

(10) κελτική ομάδα· σε αυτή ανήκουν η γαλατική (λίγες αρχαίες 
μαρτυρίες, νεκρή από την αρχαία εποχή), και από τις σύγχρονες κυ-
ρίως η ιρλανδική και η ουαλική. 

Eκτός από αυτές, υπάρχουν και οι λεγόμενες υπολειμματικές 
γλώσσες (γερμ. Restsprachen), δηλαδή αυτές από τις οποίες σώζονται 
πολύ λίγα γλωσσικά στοιχεία (ελάχιστες επιγραφές, σπάνιες λέξεις 
κτλ.). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων η θρακική, η ιλλυ-
ρική και η φρυγική.

Σήμερα οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες μιλιούνται σε όλες τις ηπεί-
ρους, ως αποτέλεσμα μεταναστεύσεων που συνέβησαν κατά τους τε-
λευταίους αιώνες, καθώς στην Aμερική και στην Ωκεανία οι ινδοευρω-
παϊκές γλώσσες μεταφέρθηκαν μετά την ανακάλυψη των χωρών αυ-
τών από τον Δυτικό κόσμο (15ος αιώνας για την Aμερική, 18ος αιώνας 
για την Ωκεανία). 

3. Στόχοι και μέθοδοι της ινδοευρωπαϊκής γλωσσολογίας

Kύριος στόχος της ινδοευρωπαϊκής γλωσσολογίας είναι η αποκατά-
σταση της ινδοευρωπαϊκής πρωτογλώσσας (πρωτοϊνδοευρωπαϊκής 
[ΠΙΕ]). Aυτό επιτυγχάνεται με τη σύγκριση τύπων των επιμέρους 
γλωσσών, οι οποίοι αποκαλύπτουν σταθερές αντιστοιχίες που ρυθμί-
ζονται από φωνητικούς νόμους. Mε βάση αυτές τις παρατηρήσεις 
αποκαθίστανται οι τύποι της ΠΙΕ, από τους οποίους προήλθαν αυτοί 
των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Oι αποκατεστημένοι τύποι παρέχουν 
τη δυνατότητα επανασύνθεσης του φωνολογικού και του μορφολογι-
κού συστήματος της ΠΙΕ. 

Ένας ακόμη στόχος της ινδοευρωπαϊκής γλωσσολογίας είναι να 
περιγράψει και να ερμηνεύσει τις μεταβολές από την ΠΙΕ ως τους 
παλαιότερα μαρτυρημένους τύπους των επιμέρους ινδοευρωπαϊκών 
γλωσσών. H περαιτέρω εξέλιξη του φωνητικού / φωνολογικού, του 
μορφολογικού κτλ. συστήματος κάθε ινδοευρωπαϊκής γλώσσας δεν 
είναι αντικείμενο της ινδοευρωπαϊκής γλωσσολογίας αλλά της ιστορι-
κής γραμματικής της γλώσσας αυτής.

H μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της ΠΙΕ 
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είναι γνωστή ως επανασύνθεση (γερμ. Rekonstruktion). H ίδια μέθοδος 
χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση και άλλων πρωτογλωσσών, 
όπως είναι η σημιτική, η σινοθιβετιανή, η καυκασιανή κ.ά. H ίδια μέ-
θοδος θα εφαρμοζόταν αν δεν υπήρχαν γραπτά κείμενα της λατινικής 
και έπρεπε αυτή να αποκατασταθεί με βάση τις νεολατινικές γλώσ-
σες. 

 ισπαν. ιταλ. ρουμ. γαλλ.
 alba  albă aube ‘αυγή’
  altro alt autre ‘άλλος’

H σύγκριση των ισπαν. alba, ρουμ. albă και γαλλ. aube και των ιταλ. 
altro, ρουμ. alt και γαλλ. autre δείχνει ότι η γαλλική εμφανίζει au στη 
θέση που οι τρεις άλλες γλώσσες εμφανίζουν al. Yποθέτουμε, λοιπόν, 
ότι η γλώσσα από την οποία προέρχονται η γαλλική, η ιταλική, η 
ισπανική και η ρουμανική εμφάνιζε al και η υπόθεση αυτή επιβεβαιώ-
νεται, καθώς η λατινική πράγματι εμφανίζει και στις δύο περιπτώσεις 
al (λατ. alba ‘αυγή’, λατ. alter ‘άλλος’), το οποίο τρέπεται σε au στη 
γαλλική. Στη συνέχεια ελέγχουμε αν το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό 
και από άλλες γλώσσες. Πράγματι στην αρχαία ελληνική, και συγκε-
κριμένα στην κρητική διάλεκτο, παρατηρείται τροπή al > au (ἀλκά 
[πρβ. αττ. ἀλκή] > κρητ. αὐκά). H παλαιότερη γαλλική, στην οποία 
επίσης μπορούμε να ανατρέξουμε, επιβεβαιώνει αυτή την υπόθεση, 
καθώς και εκεί εμφανίζεται τύπος alb.

Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να συγκρίνουμε υλικό που μας είναι 
πολύ πιο οικείο, π.χ. από νεοελληνικές διαλέκτους, αν υποθέσουμε ότι 
δεν μας μαρτυρούνται παλαιότερα στάδια της ιστορίας της ελληνικής. 
Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι η λέξη που σημαίνει ‘παιδί’ σε διά-
φορες νεοελληνικές διαλέκτους είναι: 

 Επτάν. Πελοπ. ΒΙ Δωδεκ. Κύπρ. Κρήτη
 παιδί παιδί πιδί παιδίν παιδίν κοπέλι

Στο ερώτημα αν με βάση αυτούς τους τύπους μπορούμε να αποκατα-
στήσουμε τον τύπο της μεσαιωνικής ελληνικής από τον οποίο προέρ-
χονται οι νεότεροι διαλεκτικοί η απάντηση είναι καταφατική (τον 
τύπο της κρητικής θα πρέπει να τον δικαιολογήσουμε με άλλο τρόπο, 
δηλαδή με δανεισμό).
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Τίθενται δύο ζητήματα: αν ο τύπος της μεσαιωνικής είχε [e] ή [i] 
και αν στο τέλος είχε [n] ή όχι. Ως προς το πρώτο η απάντηση είναι 
προφανώς ότι είχε [e], επειδή σε αυτό μας οδηγεί η πλειονότητα των 
διαλεκτικών τύπων και επειδή μπορούμε να δικαιολογήσουμε τον 
τύπο των βορείων ιδιωμάτων με την εφαρμογή του φωνητικού νόμου 
σύμφωνα με τον οποίο ένα άτονο [e] τρέπεται σε [i]. Η εξέλιξη είχε 
προφανώς αυτή τη φορά (δηλαδή παιδί [pe'δi] > πιδί [pi'δi]), επειδή 
το αντίστροφο (δηλαδή πιδί [pi'δi] > παιδί [pe'δi]) είναι αδύνατο να 
συνέβη ανεξάρτητα σε όλες τις υπόλοιπες διαλέκτους. Με τον ίδιο 
τρόπο υποθέτουμε ότι ο μεσαιωνικός τύπος πρέπει να είχε [n], επειδή 
είναι πιθανότερο το ληκτικό [n] να αποβλήθηκε παρά ο ίδιος φθόγγος 
να αναπτύχθηκε σε δύο περιοχές της νέας ελληνικής. Επομένως, είναι 
λογικό να υποθέσουμε ότι ο μεσαιωνικός τύπος ήταν παιδίν (και αυτό 
επιβεβαιώνεται πράγματι από τα γραπτά μας κείμενα). Καταλαβαί-
νουμε επίσης τι συνέβη στην Κρήτη. Εκεί ο παλαιός τύπος αντικατα-
στάθηκε από έναν νέο, δάνειο από τη βενετσιάνικη ή την ιταλική.

Yπάρχουν δύο είδη επανασύνθεσης: η εξωτερική και η εσωτερι-
κή. 

3.1 Eξωτερική επανασύνθεση

Στην εξωτερική επανασύνθεση λαμβάνεται υπόψη υλικό από διάφορες 
ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και διαπιστώνονται σε μια πρώτη φάση στα-
θερές αντιστοιχίες (όπως η αντιστοιχία ιταλ., ισπαν., ρουμ. al – γαλλ. 
au, που διαπιστώθηκε για τις νεολατινικές γλώσσες). Στη συνέχεια 
διατυπώνονται οι φωνητικοί νόμοι που διέπουν αυτές τις σχέσεις 
(όπως η τροπή λατ. al > γαλλ. au, που υποθέσαμε προηγουμένως). Mε 
τη βοήθεια αυτών των νόμων γίνεται η αποκατάσταση των τύπων της 
πρωτογλώσσας. Mε βάση το αποκατεστημένο λεξιλόγιο της πρωτο-
γλώσσας γίνεται στη συνέχεια η επανασύνθεση του φωνολογικού της 
συστήματος και των μορφολογικών της ιδιαιτεροτήτων. Στην εξωτε-
ρική επανασύνθεση είναι λογικό το υλικό που χρησιμοποιείται από 
κάθε γλώσσα να προέρχεται από την αρχαϊκότερη μορφή της, η οποία 
κατά κανόνα είναι και η πλησιέστερη προς την ΠΙΕ. Π.χ.

αελλ   φέρω  ἐστί ἑπτά ε ρ φ
λατ.  ferō  est septem e r f
σανσ.  bharāmi asti sapta a r bh
π.σλαβ.  berǫ  jestь sedmь e r b



[ 31 ]

Aν εξετάσουμε το φωνήεν της ρίζας, διαπιστώνουμε ότι αυτό είναι e 
σε τρεις γλώσσες και a σε μία. Είναι, επομένως, σαφώς λογικότερο να 
υποθέσουμε ότι στη γλώσσα-πηγή το φωνήεν ήταν *e. Όσον αφορά 
το υγρό, εμφανίζεται παντού r, επομένως δεχόμαστε ότι η γλώσσα-
πηγή είχε *r. Περισσότερο προβληματίζει το αρκτικό σύμφωνο, το 
οποίο είναι φ ([ph]) στην ελληνική, f στη λατινική, bh στη σανσκριτική 
και b στη σλαβική. H μορφή που μπορεί να ερμηνεύσει όλες τις υπό-
λοιπες είναι η μορφή bh, οπότε υποθέτουμε ότι η γλώσσα-πηγή είχε 
*bh, ότι αυτό διατηρήθηκε στη σανσκριτική (bh) και τράπηκε σε ph 
στην ελληνική (αποηχηροποίηση), σε ph > f στη λατινική (αποηχηρο-
ποίηση και στη συνέχεια τροπή σε τριβόμενο) και σε b στην αρχαία 
σλαβική (απώλεια της δασύτητας). Για την ΠΙΕ, λοιπόν, αποκαθιστού-
με ρίζα *bher-. H ορθότητα της αποκατάστασης ως προς το *bh επι-
βεβαιώνεται από τα αελλ. φράτηρ, λατ. frāter, σανσ. bhrātar- και 
π.σλαβ. bratrъ < ΠΙΕ *bhrātēr.

Γενικά η επιλογή του γλωσσικού στοιχείου που θεωρείται ότι ανήκει 
στην πρωτογλώσσα γίνεται με βάση δύο αρχές: (α) την αρχή της πλει-
ονότητας (επιλέγουμε το στοιχείο που απαντά στις περισσότερες 
γλώσσες), και (β) την αρχή της φωνητικής κανονικότητας (ποιες αλ-
λαγές είναι δυνατές αλλά και ιστορικά μαρτυρημένες). 

3.2 Eσωτερική επανασύνθεση

Στην εσωτερική επανασύνθεση λαμβάνεται υπόψη υλικό μόνο από μία 
γλώσσα. Σε μια πρώτη φάση διαπιστώνονται κανονικότητες και φαι-
νομενικές εξαιρέσεις, οι οποίες γίνεται προσπάθεια να ερμηνευθούν με 
βάση φωνητικούς νόμους. Mε τη βοήθεια αυτών των νόμων γίνεται η 
αποκατάσταση των προγενέστερων σταδίων της γλώσσας που δεν 
μαρτυρούνται. Π.χ. 

αελλ. λύ-ω λέ-λυ-κα
 παιδεύ-ω πε-παίδευ-κα
 τείν-ω τέ-τον-α
 φύ-ω πέ-φυ-κα αντί αναμενόμενου *φέ-φυ-κα
 θύ-ω τέ-θυ-κα αντί αναμενόμενου*θέ-θυ-κα.
 χορεύ-ω κε-χόρευ-κα αντί αναμενόμενου*χε-χόρευ-κα.

Παρατηρούμε ότι σε ρήματα που αρχίζουν από φ-, θ-, χ- ο αναδιπλα-
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σιασμένος παρακείμενος αρχίζει από π-, τ-, κ- αντίστοιχα. Γνωρίζο-
ντας ότι τα φ-, θ-, χ- αντιπροσωπεύουν στη γραφή δασέα σύμφωνα, 
υποθέτουμε ότι το πρώτο από δύο μη γειτονικά δασέα απέβαλε τη 
δασύτητά του και τράπηκε στο αντίστοιχο ψιλό. Aυτός είναι ο νόμος 
του Grassmann και επιβεβαιώνεται από τύπους όπως: 

  ἔχω < *hegh- < *segh- (και όχι *ἕχω) 
αλλά ἕξω < *hegs- < *hegh-s- < *segh-s-, όπου η αρκτική δασεία δια-
τηρείται διότι, πριν από την εφαρμογή του νόμου του Grassmann, λει-
τούργησε ένας άλλος νόμος σύμφωνα με τον οποίο η δασύτητα απο-
βάλλεται πριν από s ή t. Aυτό είχε ως αποτέλεσμα η ακολουθία *ghs 
να τραπεί σε *gs (και στη συνέχεια σε ks), οπότε δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του νόμου του Grassmann και η αρκτική 
δασύτητα διατηρήθηκε: *hegh-s- > *hegs- > ἕξω, *hegh-t- > *hegt- > 
Ἕκτωρ.

4. Kοιτίδα και πολιτισμός των Iνδοευρωπαίων

H επανασύνθεση της ΠΙΕ έθεσε αυτόματα μια σειρά από ερωτήματα 
που αφορούν τους ομιλητές της γλώσσας αυτής: πού ζούσε ο λαός που 
μιλούσε την ΠΙΕ, ως πότε μιλιόταν αυτή πριν διασπαστεί στις διαλέ-
κτους που εξελίχθηκαν στις σημερινές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, και 
ακόμη τι είδους πολιτισμό είχε ο λαός αυτός.

Tο πρώτο πρόβλημα είναι γνωστό ως πρόβλημα της κοιτίδας των 
Iνδοευρωπαίων (γερμ. Urheimat). Aρχικά, με βάση την εσφαλμένη πε-
ποίθηση ότι η πιο αρχαϊκή από τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες είναι η 
σανσκριτική, υποστηρίχθηκε η άποψη ότι οι Iνδοευρωπαίοι κατάγο-
νται από την Aσία. H άποψη αυτή επικράτησε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα στα πλαίσια του “εξωτισμού” του 18ου και του 19ου αιώνα 
αλλά και μιας γενικότερης τάσης που δεχόταν ότι οι θρησκείες, ο 
πολιτισμός κτλ., όπως και το φως, προέρχονται από την Aνατολή. Στη 
συνέχεια αποδείχθηκε ότι η άποψη αυτή δεν ήταν σωστή. Ως κοιτίδα 
των Iνδοευρωπαίων προτάθηκε η βόρεια Eυρώπη, ιδιαίτερα μάλιστα 
από ορισμένους ερευνητές που συνέδεαν τον λαό αυτό με συγκεκρι-
μένα φυλετικά χαρακτηριστικά (όπως ξανθά μαλλιά, γαλάζια μάτια). 
Aπό άλλους υποστηρίχθηκε ότι η ΠΙΕ ήταν στην ουσία ένα γλωσσικό 
συνεχές (continuum), που εκτεινόταν από τον Pήνο ως τη Pωσία. Πά-
ντως, όπως έχει χαρακτηριστικά ειπωθεί, ελάχιστες είναι οι περιοχές 
που δεν έχουν προταθεί ως κοιτίδα των Iνδοευρωπαίων και πολλές 
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φορές στην επιλογή της μιας ή της άλλης ίσχυσαν ιδεολογικά ή εθνι-
κιστικά και όχι επιστημονικά κριτήρια. 

Ως εποχή της πρώτης διάσπασης και της μεγάλης εξάπλωσης των 
Iνδοευρωπαίων θα πρέπει να θεωρηθεί η 4η χιλιετία π.X.

Σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της κοιτίδας των Iνδοευρωπαί-
ων έπαιξε πάντοτε η γλωσσική παλαιοντολογία, η προσπάθεια δηλα-
δή να αποκατασταθούν λέξεις της ΠΙΕ οι οποίες αναφέρονται σε έν-
νοιες που συνδέονται με συγκεκριμένες περιοχές. Έτσι, αν για παρά-
δειγμα αποδειχθεί ότι στην ΠΙΕ υπήρχε λέξη για την έννοια ‘χιόνι’, η 
Aφρική μπορεί να απορριφθεί ως κοιτίδα των Iνδοευρωπαίων. Aν απο-
κατασταθεί ΠΙΕ λέξη για την έννοια ‘άλογο’, η έρευνα πρέπει να προ-
σανατολιστεί προς μια περιοχή στην οποία υπήρχαν άλογα. 

Mε την κοιτίδα των Iνδοευρωπαίων συνδέεται στενά το ερώτημα 
που αφορά την πιθανή διαλεκτική διαφοροποίηση της ΠΙΕ. H κοιτίδα 
ίσως δεν πρέπει να νοηθεί ως μια περιοχή στην οποία μιλιόταν μια 
ενιαία και αδιαφοροποίητη γλώσσα. Tο πιθανότερο είναι ότι η ΠΙΕ 
διαφοροποιούνταν κατά τόπους σε διαλέκτους. Tο γεγονός αυτό, σε 
συνδυασμό με τη σταδιακή διάσπαση που επήλθε λόγω των μετανα-
στεύσεων, ερμηνεύει τα πολλά επιμέρους κοινά χαρακτηριστικά που 
μοιράζονται ορισμένες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. 

O προσδιορισμός της κοιτίδας των Iνδοευρωπαίων συνδέεται άμε-
σα και με το ζήτημα της διαδρομής που ακολούθησαν οι διάφοροι 
ινδοευρωπαϊκοί λαοί μετά τη διάσπασή τους. Aν οι Iνδοευρωπαίοι ζού-
σαν στη Bαλτική, πρέπει να δεχτούμε μια “κάθοδο” σχεδόν όλων των 
ινδοευρωπαϊκών φύλων προς νότον. Aν αρχική κοιτίδα είναι η περιοχή 
ανάμεσα στον Kαύκασο και τη Mεσοποταμία, πρέπει, για να μετακι-
νηθούν προς την Eυρώπη, να δεχτούμε ότι πέρασαν από τη M. Aσία. 

H γλωσσική παλαιοντολογία, εκτός από τις ενδείξεις που παρέχει 
για τον προσδιορισμό της κοιτίδας των Iνδοευρωπαίων, οδηγεί επίσης 
στη διατύπωση συμπερασμάτων που αφορούν τον πολιτισμό τους. 
Σήμερα μπορεί με βεβαιότητα να υποστηριχθεί ότι η κοινωνία που 
μιλούσε την ΠΙΕ γνώριζε την κτηνοτροφία (υπάρχει ΠΙΕ λέξη για το 
‘αρμέγω’ *h2melǵ-) τουλάχιστον των βοοειδών, των αλόγων και των 
προβάτων (υπάρχουν ΠΙΕ λέξεις για το ‘βόδι’ *gōs, το ‘άλογο’ *eḱos, 
και το ‘πρόβατο’ *ois), γνώριζε την κατεργασία του μαλλιού, καλλι-
εργούσε ένα είδος δημητριακών και διέθετε οχήματα με ρόδες.

Σήμερα φαίνεται να οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η ινδοευ-
ρωπαϊκή κοιτίδα πρέπει να συσχετιστεί με τον πολιτισμό του Σρέντνι 
Στογκ (4500-3500 π.Χ.) και, σε επόμενη φάση, με τον πολιτισμό Για-
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μνάγια (3600-2200 π.Χ.), που εντοπίζονται στα βόρεια και δυτικά του 
Εύξεινου Πόντου. Τα ανασκαφικά δεδομένα (M. Gimbutas) μας έδω-
σαν τάφους τύπου ‘κουργκάν’ (λακκοειδείς), ενώ γενικά όσα γνωρί-
ζουμε από τις ανασκαφές σε αυτές τις δύο περιοχές φαίνεται να συμ-
φωνούν, τουλάχιστον σήμερα, με όσα γνωρίζουμε ή υποθέτουμε για 
τους Ινδοευρωπαίους και τον πολιτισμό τους.

Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε ανασκαφικά 
μερικούς από τους ινδοευρωπαϊκούς λαούς στη μετέπειτα εξάπλωσή 
τους. Π.χ. οι Ινδοϊρανοί πρέπει να συνδέονται με τον πολιτισμό Αντρό-
νοβο κοντά στη λίμνη Αράλη και τον πολιτισμό των τάφων τύπου Γκα-
ντάρα (2.500 π.Χ.) στα σύνορα Ινδίας και Πακιστάν, ενώ οι Τεύτονες 
με τον πολιτισμό Τζάστορφ στη Β. Γερμανία (600-300 π.Χ.) κτλ.

5. Το φωνολογικό σύστημα της πρωτοϊνδοευρωπαϊκής

Σε αντίθεση με τις ζωντανές γλώσσες, τις οποίες μπορούμε να τις 
ακούσουμε, να τις καταγράψουμε και να μελετήσουμε το φωνολογικό 
τους σύστημα, για τις νεκρές γλώσσες και πολύ περισσότερο για τις 
αποκατεστημένες δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ειδικά για μια 
αποκατεστημένη γλώσσα, όπως είναι η ΠΙΕ, δεν υπάρχει τρόπος να 
βεβαιωθούμε ότι έχουμε αποκαταστήσει το πραγματικό της φωνολο-
γικό σύστημα: αρκούμαστε σε ένα σύστημα αρκετά πιθανό που μπο-
ρεί να ερμηνεύσει τους μαρτυρημένους τύπους των επιμέρους ινδοευ-
ρωπαϊκών γλωσσών με πειστικότητα. Aυτές οι εγγενείς δυσκολίες που 
παρουσιάζει η μελέτη μιας αποκατεστημένης γλώσσας έχουν ως απο-
τέλεσμα να προτείνονται κατά καιρούς διορθώσεις και αλλαγές στον 
τρόπο αποκατάστασης του φωνολογικού της συστήματος, οι οποίες 
γίνονται περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτές.

H αποκατάσταση ενός φωνήματος για την ΠΙΕ γίνεται με βάση 
αντιστοιχίες στις επιμέρους ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Για παράδειγ-
μα, το ΠΙΕ φώνημα */ĕ/ ορίζεται με βάση τις εξής αντιστοιχίες: αελλ. 
ε, λατ. e, σανσ. a, π.σλαβ. e· το ΠΙΕ φώνημα */bh/ με βάση τις ακόλου-
θες: αελλ. φ, λατ. f-, σανσ. bh, π.σλαβ. b.

5.1 Το φωνηεντικό σύστημα

Στο φωνηεντικό σύστημα ανήκουν τα στοιχεία που μπορούν να απο-
τελέσουν πυρήνα συλλαβής, και στην ΠΙΕ αυτά ήταν φωνήεντα, δί-
φθογγοι και συλλαβικά ένηχα.
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5.1.1. Φωνήεντα

Στην ΠΙΕ υπήρχαν φωνήεντα τριών βαθμών ανοίγματος: ανοιχτά, με-
σαία και κλειστά, ενώ γινόταν επίσης διάκριση μεταξύ μακρών και 
βραχέων. Με βάση την παραδοσιακή αποκατάσταση η ΠΙΕ διέθετε 
έξι βραχέα φωνήεντα και πέντε μακρά:
     βραχέα    
  μακρά

   μπροστινά πίσω   μπροστινά πίσω
κλειστά   *ĭ    *ŭ    *ī    *ū
μεσαία    *ĕ *ǝ *ŏ      *ē  *ō
ανοιχτά     *ă        *ā

Το ΠΙΕ φώνημα */ǝ/ αποκαθίστατο παλαιότερα με βάση τις ακόλουθες 
αντιστοιχίες: αελλ. ε / α / ο, λατ. ă, σανσ. ĭ. Συγκεκριμένα, η σύγκριση 
του αελλ. πᾰτήρ με το λατ. păter και με το σανσ. pĭtā καθώς και του 
αελλ. στᾰτός με το λατ. stătus και με το σανσ. sthĭtaḥ, του αελλ. θετός 
με το σανσ. dhĭtaḥ και του αελλ. δοτός με το λατ. dătus και με το σανσ. 
a-dĭ-ta ‘έδωσε’ οδήγησε αρχικά στη διαπίστωση ότι το λατ. ă και το 
σανσ. ĭ μπορούσαν να αντιστοιχούν άλλοτε στο αελλ. ᾰ, άλλοτε στο 
αελλ. ε και άλλοτε στο αελλ. ο. Διατυπώθηκε, λοιπόν, η υπόθεση ότι οι 
φθόγγοι αυτοί προέρχονται από έναν κοινό “μουρμουριστό” φθόγγο 
που εξελίχθηκε σε ĭ στη σανσκριτική, σε ă στη λατινική και με τρεις 
διαφορετικούς τρόπους στην ελληνική. O φθόγγος αυτός ονομάστηκε 
schwa (indogermanicum) και παραστάθηκε με το σύμβολο *ǝ.

Το πρόβλημα, ωστόσο, ήταν αυτή η τριπλή αντιπροσώπευση του 
*ǝ στην ελληνική, η οποία δεν μπορούσε να αποδοθεί σε συγκεκριμέ-
νες συνθήκες, και επομένως να δικαιολογηθεί. Το πρόβλημα λύνει η 
λαρυγγική θεωρία, που καθιστά περιττή την υπόθεση για την ύπαρξη 
του schwa.

Το φωνηεντικό σύστημα της ΠΙΕ βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό 
της πρωτοελληνικής, σε αντίθεση με αυτό της σανσκριτικής, στην 
οποία τα ΠΙΕ *ĕ/*ē και *ŏ/*ō τράπηκαν σε ă/ā και συνέπεσαν με τα 
ΠΙΕ *ă/ā και συνέπεσαν με το ΠΙΕ *ā:

  βραχέα    μακρά
μπροστινά  πίσω  μπροστινά  πίσω 

 *ĭ  *ŭ   *ī  *ū
  *ă     *ā
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Tον 20ό αιώνα αναπτύχθηκε η άποψη ότι σε ένα παλαιότερο στάδιο 
το φωνηεντικό σύστημα της ΠΙΕ διέθετε μόνο ένα βασικό φωνήεν, το 
*e (εκτός από τα *i και *u). H άποψη αυτή βασίστηκε στη θεωρία του 
F. de Saussure (1878), σύμφωνα με την οποία το φωνήεν κάθε ΠΙΕ ρίζας 
ήταν αρχικά το *e. Aυτό το *e εξελίχθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις 
σε *a και σε *o υπό την επίδραση των λαρυγγικών *h2 και *h3. H 
υποτιθέμενη λαρυγγική φύση αυτών των φθόγγων είχε ως αποτέλε-
σμα ολόκληρη η θεωρία να ονομαστεί λαρυγγική. Σήμερα, πάντως, 
γίνεται γενικά δεκτό ότι, εκτός από τα *a και *o που προέρχονται από 
το *e με επίδραση των λαρυγγικών *h2 και *h3, υπήρχαν στην ΠΙΕ και 
λέξεις που είχαν εξαρχής *a και *o, π.χ. ΠΙΕ *ghans > αελλ. χᾶν, αττ. 
χήν, λατ. anser, π.γερμ. gans (> γερμ. Gans).

Επίσης, η λαρυγγική θεωρία άλλαξε ριζικά την αντίληψή μας για 
τα μακρά φωνήεντα της ΠΙΕ. Πολλά *ē και *ō και τα περισσότερα *ā, 
*ī και *ū προέρχονται από συνδυασμούς βραχέων φωνηέντων με ταυ-
τοσύλλαβα λαρυγγικά. Θα πρέπει, όμως, να θεωρηθεί βέβαιο ότι σε 
ορισμένες λέξεις υπήρχαν και ανεξάρτητα μακρά φωνήεντα.

5.1.2 Δίφθογγοι

Δίφθογγος ονομάζεται η ακολουθία δύο φθόγγων (φωνήεντος και ημι-
φώνου, ή ημιφώνου και φωνήεντος) που έχουν μονοσυλλαβική αξία. 
Για παράδειγμα, σε μια λέξη όπως το νεοελλ. γάιδαρος η ακολουθία 
<άι> είναι δίφθογγος, το <γάι> δηλαδή έχει την αξία μιας συλλαβής, 
και αυτό αποδεικνύεται από τη θέση του τόνου: η λέξη γάιδαρος δεν 
παραβιάζει τον νόμο της τρισυλλαβίας που ισχύει στη νέα ελληνική, 
όπως θα γινόταν αν το <άι> ήταν μια ακολουθία δύο φωνηέντων. 

Στην ΠΙΕ υπήρχαν δύο κατηγορίες διφθόγγων: βραχυδίφθογγοι και 
μακροδίφθογγοι. Bραχυδίφθογγοι ονομάζονται οι δίφθογγοι στις οποί-
ες το βασικό φωνήεν είναι βραχύ και μακροδίφθογγοι αυτές στις οποί-
ες το βασικό φωνήεν είναι μακρό. Oι βραχυδίφθογγοι της ΠΙΕ αποτε-
λούνταν από προτακτικό φωνήεν *a, *e, *o και υποτακτικό ημίφωνο 
* ή * και οι μακροδίφθογγοι από προτακτικό φωνήεν *ā, *ē, *ō και 
υποτακτικό ημίφωνο * ή *. Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση ανάμεσα 
στους όρους μακροδίφθογγος και βραχυδίφθογγος και στο γεγονός 
ότι, όπως ξέρουμε από την αρχαία ελληνική, οι δίφθογγοι είναι μακρές. 
Μια δίφθογγος είναι μακρά ως σύνολο, ανεξάρτητα αν το προτακτικό 
φωνήεν της είναι μακρό (μακροδίφθογγος) ή βραχύ (βραχυδίφθογ-
γος).
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Bραχυδίφθογγοι
 *ĕ  *ŏ   *ĕ  *ŏ

  *ă     *ă

Mακροδίφθογγοι
 *ē  *ō   *ē  *ō

  *ā     *ā

Γενικά υπάρχει μια τάση για μονοφθογγισμό των διφθόγγων, η οποία 
στις επιμέρους ινδοευρωπαϊκές γλώσσες εμφανίζεται σε διαφορετικές 
περιόδους. 

Έτσι, στην αρχαία ελληνική το [e] <ει> γίνεται [] ήδη τον 7ο με 6ο 
αιώνα π.X. και την ίδια περίπου εποχή το [o] <ου> γίνεται []. Στη 
λατινική κατά το πρώτο μισό του 2ου αιώνα π.X. παρατηρείται η 
εξέλιξη [e] > [ī], [o] > [ū], π.χ. ΠΙΕ *deik- ‘δείχνω, λέω’ > κλασ. λατ. 
dīcō, αελλ. δείκνυμι, ΠΙΕ *oinos ‘ένας’ > κλασ. λατ. ūnus, αελλ. οἴνη 
‘άσος’. 

Στην ινδοϊρανική η τροπή των ΠΙΕ *e και *o σε a είχε ως αποτέλε-
σμα να συμπέσουν όλες οι δίφθογγοι με υποτακτικό φωνήεν * σε ai 
και όλες οι δίφθογγοι με υποτακτικό φωνήεν * σε au. Kαι αυτές όμως 
στην αρχαία ινδική τράπηκαν σε e και o αντίστοιχα, και μόνο στην 
αρχαία ιρανική διατηρήθηκαν.

Oι μακροδίφθογγοι της ΠΙΕ είναι λιγότερο συχνές σε σύγκριση με 
τις βραχυδιφθόγγους. Bαθμιαία εξαφανίζονται από τις επιμέρους ιν-
δοευρωπαϊκές γλώσσες είτε με αποβολή (αποσιώπηση) του υποτακτι-
κού φωνήεντος (π.χ. *ēi > ē) είτε με βράχυνση του προτακτικού φωνή-
εντος (π.χ. *ēi > ei).

5.1.3 Συλλαβικά ένηχα

H προσεκτική σύγκριση συγκεκριμένων τύπων των επιμέρους ινδοευ-
ρωπαϊκών γλωσσών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην ΠΙΕ υπήρχαν 
ορισμένοι φθόγγοι οι οποίοι, στις περισσότερες ινδοευρωπαϊκές γλώσ-
σες, δεν έχουν διατηρηθεί. O H. Osthoff ήταν ο πρώτος που παρατή-
ρησε το 1876 ότι, όπως φαίνεται από τη σύγκριση των σανσ. pitre (= 
αελλ. πατρί) και pitṛsu (= αελλ. πατράσι), το φώνημα /r/ λειτουργεί στο 
πρώτο ως σύμφωνο και στο δεύτερο ως φωνήεν, εφόσον είναι φορέας 
συλλαβής, και γι’ αυτό ονομάζεται συλλαβικό *. Aυτό το συλλαβικό 
* διατηρήθηκε μόνο στην ινδοϊρανική. Tην ίδια χρονιά ο K. Brugmann 
κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα, υποστηρίζοντας γενικότερα 
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την ύπαρξη συλλαβικών ενήχων στην ΠΙΕ: ερρίνων * και * και 
υγρών (όχι μόνο *, όπως είχε υποδείξει ο Osthoff, αλλά και *). Συλ-
λαβικά ένηχα απαντούν σε πολλές σύγχρονες γλώσσες, π.χ. αγγλ. 
bottle ['bot]. Σε ορισμένες σλαβικές γλώσσες, όπως η τσεχική και η 
σερβοκροατική, η συλλαβική φύση αυτών των φωνημάτων αναγνωρί-
ζεται και από τη γραφή, π.χ. τσεχ. prst ‘δάχτυλο’.

H εξέλιξη των συλλαβικών ενήχων είναι διαφορετική στις διάφορες 
ινδοευρωπαϊκές γλώσσες:

* > ελλ. αρ / ρα, λατ. or / ur, π.χ. *ḱd- > ελλ. καρδία / κραδίη, λατ. 
cord·

* > ελλ. αλ / λα, λατ. ol / ul·
* > ελλ. α / αμ, λατ. em, π.χ. *dek > δέκα, λατ. decem·
* > ελλ. α / αν, λατ. en, π.χ. *m-tis > αελλ. (αὐτό-)ματος, λατ. 

mentis, σανσ. matis, *-udra- > αελλ. ἄν-υδρος, ἄγνωτος, λατ. ignotus
H γνώση του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκαν τα συλλαβικά ένη-

χα στις επιμέρους ινδοευρωπαϊκές γλώσσες βοηθάει συχνά στη δια-
πίστωση συγγενειών και ομοιοτήτων που μπορεί να έχουν συσκοτιστεί 
λόγω των φωνητικών εξελίξεων, π.χ. 

ΠΙΕ *ten-: *ten-ō > τείνω
  *t-tos > τατός·
ΠΙΕ *sem-: *sem-s > *sen-s > *hen-s > εἷς
  *s- > *h- > ἁ-πλοῦς (πρβ. δι-πλοῦς, τρι-πλοῦς)·
ΠΙΕ *derk-: *derk- > δέρκ-ομαι
   *dk- > ἔ-δρακ-ον.
Παλαιότερα η συγκριτική εξέταση τύπων των επιμέρους ινδοευ-

ρωπαϊκών γλωσσών είχε οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι, παράλληλα 
με τα βραχέα συλλαβικά ένηχα, υπήρχαν και μακρά *, *, *, *:

ΠΙΕ *nā ‘μαλλί’ > γοτθ. wulla (< *wulna· πρβ. αγγλ. wool, γερμ. 
Wolle), αρχ. ινδ. ūrnā (< *ūrnā), λατ. lāna (< *l-), αελλ. λᾶνος, λῆνος 
‘μαλλί προβάτου’·

ΠΙΕ *gnom ‘κόκκος, σπυρί’ > λατ. grānum, αρχ. ιρλ. grān, γοτθ. 
kaurn, kaurnō (πρβ. γερμ. Korn, αγγλ. corn), σλαβ. zrĭno. 

Σήμερα, ωστόσο, με τη λαρυγγική θεωρία, δεχόμαστε ότι τα μακρά 
*, *, *, * προέρχονται από *, *, *, * + κάποιο από τα λαρυγ-
γικά *h1, *h2, *h3. Έτσι, ενώ η παραδοσιακή ινδοευρωπαϊκή γλωσσο-
λογία αποκαθιστούσε *gtos ‘γεννημένος’, σύμφωνα με τη λαρυγγική 
θεωρία αποκαθίσταται *gh1-tos > λατ. (g)nātus, αελλ. κασί-γνητος.
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5.2 Το συμφωνικό σύστημα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο παραδοσιακός τρόπος με 
τον οποίο αποκαθίσταται το συμφωνικό σύστημα της ΠΙΕ:

στιγμικά (κλειστά)
  άηχα άηχα δασέα ηχηρά ηχηρά δασέα
χειλικά  *p *ph  *b *bh

οδοντικά *t *th  *d *dh

ουρανικά *ḱ *ḱh  *ǵ *ǵh

υπερωικά *k *kh  *g *gh

χειλοϋπερωικά *k *kh  *g *gh

  
ένηχα
υγρά *l, *r
έρρινα *m, *n
ημίφωνα *, *

εξακολουθητικά
συριστικό *s
λαρυγγικά *h1, *h2, *h3

Παρατηρείται ότι:
(1) Tο συμφωνικό σύστημα της ΠΙΕ είναι πλούσιο σε κλειστά.
(2) Tο άηχο συριστικό *s έχει κανονικά ένα ηχηρό αλλόφωνο *[z] 

πριν από ηχηρό σύμφωνο, π.χ. *ni-zd-os ‘φωλιά, το μέρος όπου κάθε-
ται κάποιος’ > λατ. nīdus, π.γερμ. nest, με εξέλιξη *-sd- (πρβ. *sed- 
‘κάθομαι’) > *-zd-.

(3) Για τα ουρανικά, τα υπερωικά και τα χειλοϋπερωικά χρησιμο-
ποιούνταν παλαιότερα η κοινή ονομασία “λαρυγγικά” (gutturale). Aπό 
τότε όμως που αναπτύχθηκε η λαρυγγική θεωρία (η οποία αναφέρεται 
σε εντελώς διαφορετική κατηγορία φωνημάτων) και για να μην υπάρ-
χουν περιθώρια σύγχυσης προτιμάται ο όρος “οροφικά” (tectale < 
tectum), που εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στη σχετική βιβλιογρα-
φία.

Σε ορισμένες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες τα ουρανικά εξελίχθηκαν 
σε συριστικά ή προστριβόμενα. Aυτές οι γλώσσες ονομάζονται satem 
(από την αβεστική λέξη satǝm ‘εκατό’) και σε αυτές τα χειλοϋπερωικά 
έχασαν το χειλικό στοιχείο και συνέπεσαν με τα υπερωικά. Oι υπόλοι-
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πες γλώσσες ονομάζονται centum (από τη λατινική λέξη centum ‘εκα-
τό’) και σε αυτές τα ουρανικά απουρανώθηκαν και συνέπεσαν με τα 
υπερωικά. 

Aρκετοί γλωσσολόγοι δεν δέχονται για την ΠΙΕ τρεις σειρές ορο-
φικών, δηλαδή ουρανικά, υπερωικά και χειλοϋπερωικά, και θεωρούν 
ότι τα ουρανικά και τα υπερωικά είναι αλλόφωνα του ίδιου φωνήμα-
τος. Υπάρχουν, τέλος, και αυτοί που δέχονται ότι στην ΠΙΕ υπήρχε 
μία μόνο σειρά οροφικών, τα υπερωικά, από την οποία προήλθαν τόσο 
τα ουρανικά όσο και τα χειλοϋπερωικά.

(4) Σήμερα γίνεται γενικά αποδεκτό ότι στην ΠΙΕ υπήρχαν τρεις 
και όχι τέσσερις σειρές κλειστών, και αυτό γιατί τα άηχα δασέα εμ-
φανίζονται μόνο στην ινδοϊρανική (τα άηχα δασέα της ελληνικής προ-
έρχονται από τα ΠΙΕ ηχηρά δασέα). Θεωρείται, λοιπόν, ότι τα άηχα 
δασέα της ινδοϊρανικής οφείλονται σε επίδραση του λαρυγγικού *h2 
στα άηχα μη δασέα, π.χ. *pth2-u- > σανσ. pṛthu-, αελλ. πλατύς. 

Το πρόβλημα με αυτή την αποκατάσταση, όμως, είναι ότι δεν μας 
είναι γνωστές γλώσσες που να διαθέτουν το φωνολογικό ζεύγος άηχο 
– ηχηρό και στις οποίες το ηχηρό δασύ να μην έχει το αντίστοιχό του 
άηχο δασύ. Λύση σε αυτό το πρόβλημα επιχειρεί να δώσει ο V. 
Gamkrelidze με τη “γλωσσιδική” θεωρία. Επανεξετάζει το σύστημα 
των κλειστών συμφώνων της ΠΙΕ και δέχεται για την ΠΙΕ τρεις σειρές 
συμφώνων:

γλωσσιδικά [glottalisé]  p΄, t΄, k΄ (παλαιά b, d, g)
ηχηρά (με δασέα αλλόφωνα) b/bh, d/dh, g/gh (παλαιά bh, dh, gh)
άηχα (με δασέα αλλόφωνα) p/ph, t/th, k/kh (παλαιά p, t, k)

H γλωσσιδική θεωρία είναι η πιο πρόσφατη όσον αφορά την εξέλιξη 
του συστήματος των ΠΙΕ συμφώνων και, παρά τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρει στην ανάλυση ορισμένων φαινομένων, δεν έχει ακόμη κα-
ταξιωθεί. 
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Πρωτοελληνική και προελληνική

Ένα πρώτο θέμα που πρέπει να δευκρινιστεί είναι η διαφορά ανάμεσα 
στους δύο όρους, πρωτοελληνική και προελληνική, η οποία προκύπτει 
από τη διαφορετική σημασία του πρώτου συνθετικού πρωτο- και του 
προθήματος προ- στις ονομασίες των γλωσσών. Με το πρώτο συνθε-
τικό πρωτο- δηλώνεται μια πρώιμη μορφή της γλώσσας που αναφέ-
ρεται στο δεύτερο συνθετικό, η οποία πρώιμη μορφή δεν μαρτυρείται 
γραπτά αλλά αποκαθίσταται με τις μεθόδους της ιστορικής γλωσσο-
λογίας, π.χ. πρωτοϊνδοευρωπαϊκή, πρωτοτευτονική, πρωτοσλαβική 
κτλ. Με το πρόθημα προ-, αντίθετα, δηλώνεται συνήθως μια γλώσσα 
που μιλήθηκε στον χώρο στον οποίο αργότερα μαρτυρείται η γλώσσα 
που αναφέρεται στη βάση, π.χ. προελληνική. Η πρωτοελληνική, επο-
μένως, είναι πρώιμη μορφή της ελληνικής, ενώ η προελληνική είναι μη 
ελληνική γλώσσα που τη βρίσκουμε μαρτυρημένη στην Ελλάδα.

1. Πρωτοελληνική

Πρωτοελληνική ονομάζεται η κοινή γλώσσα που μιλούσαν οι Έλληνες 
περίπου το 2000 π.Χ., πριν έλθουν στην Eλλάδα και πριν η γλώσσα 
αυτή διασπαστεί σε διαλέκτους. H πρωτοελληνική δεν μας παραδίδε-
ται γραπτώς αλλά η ύπαρξή της συμπεραίνεται από τη σύγκριση των 
διαλέκτων της ιστορικής εποχής. Ακόμη και η μυκηναϊκή των πινακί-
δων της γραμμικής B (16ος/15ος-12ος αιώνας π.X.) δεν είναι μια κοι-
νή γλώσσα όλων των Ελλήνων, αλλά μια διάλεκτος, την οποία, στην 
επόμενη περίοδο της “αλφαβητικής ελληνικής”, συνεχίζει η αρκαδο-
κυπριακή. 

Tα βασικότερα φωνητικά χαρακτηριστικά που ανέπτυξε η πρωτο-
ελληνική και τα οποία τη διακρίνουν από τις υπόλοιπες ινδοευρωπα-
ϊκές γλώσσες είναι:

(1) η τροπή των ΠΙΕ ηχηρών δασέων *bh, *dh, *gh σε άηχα δασέα 
ph, th, kh (φ, θ, χ) αντίστοιχα, π.χ. ΠΙΕ *bherō > αελλ. φέρω, σανσ. 
bharāmi, λατ. ferō, ΠΙΕ *nebhos > αελλ. νέφος, σανσ. nabhas, λατ. neb-
ula, σλαβ. nebo ‘ουρανός’, ΠΙΕ *bhu- > αελλ. φύ-ομαι, λατ. fu-i, ΠΙΕ 
*dheh2- > αελλ. τί-θη-μι, λατ. fē-ci. (Στη σανσκριτική τα ηχηρά δασέα 
διατηρούνται, ενώ στη λατινική τα αρκτικά *bh και *dh τρέπονται σε 
f-, ενώ τα εσωτερικά *bh και *dh τρέπονται κυρίως σε b.)

(2) η τροπή του ΠΙΕ συριστικού *s σε δασύ πνεύμα [h] στην αρχή 
λέξης πριν από φωνήεν και στο εσωτερικό λέξης ανάμεσα σε φωνήε-
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ντα, π.χ. ΠΙΕ *sept > αελλ. ἑπτά, σανσ. saptá, λατ. septem· στη δεύ-
τερη περίπτωση το δασύ πνεύμα αποβάλλεται, π.χ. ΠΙΕ *genesa > 
αελλ. *γένεhα > γένεα > γένη, σανσ. janasa, λατ. genera. (Στη σανσκρι-
τική το ΠΙΕ *s διατηρείται, ενώ στη λατινική το αρκτικό *s διατηρεί-
ται και το μεσοφωνηεντικό τρέπεται σε r.)

(3) η τροπή των ΠΙΕ συλλαβικών υγρών *, * σε αρ / ρα και αλ / 
λα αντίστοιχα, π.χ. ΠΙΕ *ḱd- > καρδία / ιων. κραδίη, ΠΙΕ *pth2u- > 
πλατύς, και η τροπή των ΠΙΕ συλλαβικών ερρίνων *, * σε α / αμ 
και σε α / αν αντίστοιχα· η τροπή σε α συμβαίνει όταν ακολουθεί σύμ-
φωνο ή στο τέλος λέξης, ενώ η τροπή σε αμ και σε αν όταν ακολουθεί 
φωνήεν ή ημίφωνο, π.χ. ΠΙΕ *ḱtom > αελλ. ἑκατόν, ΠΙΕ *g-ō > 
*bam-ō > *ban-ō > αελλ. βαίνω, ΠΙΕ *t-tos > αελλ. τατός, ΠΙΕ 
*-udro- > αελλ. ἄν-υδρος. 

(4) η τροπή του ΠΙΕ ληκτικού *-m σε -ν, π.χ. ΠΙΕ *ebherom > αελλ. 
ἔφερον, σανσ. abharam, ΠΙΕ *ugom > αελλ. ζυγόν, λατ. iugum.

(5) η αποβολή των ΠΙΕ στιγμικών συμφώνων στο τέλος λέξης, π.χ. 
ΠΙΕ *kid > αελλ. τί (πρβ. λατ. quid), ΠΙΕ *ebheret > αελλ. ἔφερε, σανσ. 
abharat. 

(6) η εξέλιξη των ΠΙΕ λαρυγγικών *h1, *h2 και *h3 ανάμεσα σε 
σύμφωνα σε ε, α και ο αντίστοιχα, π.χ. ΠΙΕ *dhh1tos > αελλ. θετός, ΠΙΕ 
*sth2tos > αελλ. στατός, ΠΙΕ *dh3tos > αελλ. δοτός. (Πριν από τη δια-
τύπωση της λαρυγγικής θεωρίας, όταν στην ΠΙΕ αποκαθίστατο ως 
φώνημα το *ǝ αντί για τα τρία λαρυγγικά, η εξέλιξη αυτή διατυπωνό-
ταν ως “τριπλή αντιπροσώπευση του schwa”.)

(7) η ανάπτυξη του τονικού νόμου της τρισυλλαβίας, σύμφωνα με 
τον οποίο κάθε ελληνική λέξη πρέπει να τονίζεται σε μία από τις τρεις 
τελευταίες συλλαβές. Στην ΠΙΕ, αντίθετα, ο τόνος ήταν ελεύθερος, 
μπορούσε να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε συλλαβή, κατάσταση που 
διατήρησε η σανσκριτική, π.χ. αελλ. φέρω – μτχ. φερόμενος – γεν. 
φερομένου, σανσ. bhárāmi – μτχ. bháramanaḥ – γεν. bháramanasya.

(Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των φωνητικών νόμων 4 και 5 είχε 
ως αποτέλεσμα την ομωνυμία δύο διαφορετικών τύπων της κλίσης του 
παρατατικού, του α΄ εν. και του γ΄ πληθ. Ο τύπος του α΄ εν. πρέπει να 
αποκατασταθεί ως *ebherom που, βάσει του νόμου 4, εξελίσσεται σε 
ἔφερον· ο τύπος του γ΄ πληθ. πρέπει να αποκατασταθεί ως *ebheront 
που, βάσει του νόμου 5, εξελίσσεται επίσης σε ἔφερον. Αποτέλεσμα 
είναι η ομωνυμία δύο τύπων, οι οποίοι στην παλαιότερη μορφή της 
γλώσσας ήταν διαφορετικοί.)

Δύο από αυτές τις φωνητικές εξελίξεις φαίνεται να μην ίσχυσαν με 
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τον ίδιο τρόπο στο σύνολο των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων. 
Η πρώτη αφορά την εξέλιξη των συλλαβικών υγρών και ερρίνων, 

όπου υπάρχει διαλεκτική διαφοροποίηση. Έτσι, σε αντίθεση με τις 
άλλες διαλέκτους, στην αιολική συνέβη η εξέλιξη ΠΙΕ * > αιολ. ρο, 
π.χ. αιολ. στρότος αντί στρατός. Eπίσης, στη μυκηναϊκή μαρτυρούνται 
οι τύποι pe-mo και pe-ma (= σπέρμα < ΠΙΕ *sper-m), με διπλή εξέλιξη 
του ληκτικού συλλαβικού ερρίνου, στον έναν τύπο σε ο και στον άλλο 
σε α. 

Η δεύτερη αφορά τη συχνή παρουσία στη μακεδονική διάλεκτο 
των β, δ, γ στη θέση των ΠΙΕ ηχηρών δασέων *bh, *dh, *gh, π.χ. Bίλιπ-
πος αντί Φίλιππος, δώραξ αντί θώραξ. Σύμφωνα με ορισμένους, το 
φαινόμενο αποτελεί ένδειξη της τροπής των ΠΙΕ *bh, *dh, *gh σε b, d, 
g και όχι σε ph, th, kh, όπως έγινε στον υπόλοιπο ελληνόφωνο χώρο· 
σύμφωνα με άλλους, σημαίνει την περαιτέρω τροπή των *bh, *dh *gh 
σε [v], [δ], [γ] (μέσω μιας διαδικασίας *bh [ηχηρό στιγμικό δασύ] > *ph 
[άηχο στιγμικό δασύ] > *f [άηχο εξακολουθητικό] > v [ηχηρό εξακο-
λουθητικό]), οπότε τα β, δ, γ πρέπει να αποδίδουν τους φθόγγους [v], 
[δ], [γ] (και όχι [b], [d], [g] αντίστοιχα). Το φαινόμενο έχει ερμηνευθεί 
ποικιλοτρόπως, και έφθασε μέχρι το σημείο να θεωρείται επιχείρημα 
υπέρ της μη ελληνικότητας της μακεδονικής διαλέκτου (και υπέρ της 
αντιμετώπισής της ως ξεχωριστής γλώσσας ή ως διαλέκτου της ιλλυ-
ρικής· η αμφισβήτηση της ελληνικότητας της μακεδονικής συνδέεται 
και με το γεγονός ότι μας έχει διασωθεί ελάχιστο γλωσσικό υλικό από 
αυτή τη διάλεκτο). Ακόμη όμως και αν δεχτούμε ότι στη μακεδονική 
τα ΠΙΕ *bh, *dh, *gh εξελίχθηκαν διαφορετικά από ό,τι στις υπόλοιπες 
ελληνικές διαλέκτους, αυτό δεν σημαίνει ότι η μακεδονική δεν είναι 
διάλεκτος της ελληνικής, όπως ακριβώς η τροπή του συλλαβικού έη-
χου * σε ρο στην αιολική δεν συνεπάγεται τη μη ελληνικότητα της 
αιολικής. Έτσι, μπορεί και η μακεδονική, υπό την επίδραση γειτονικών 
γλωσσών όπως η φρυγική ή η θρακική, να διαφοροποιήθηκε ως προς 
την εξέλιξη των ηχηρών δασέων από τις υπόλοιπες ελληνικές διαλέ-
κτους, χωρίς αυτό να θέτει σε αμφισβήτηση την ελληνικότητά της.

Η ύπαρξη των δύο αυτών διαφορών θέτει το ερώτημα μήπως ήδη 
στην πρωτοελληνική υπήρχαν διαλεκτικές διαφοροποιήσεις. Τέλος, 
όσον αφορά την περιοχή στην οποία μιλήθηκε η πρωτοελληνική, δεν 
υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στους μελετητές. H απάντηση σε αυτό 
το ερώτημα εξαρτάται άμεσα από τη λύση που δίνεται στο πρόβλημα 
της κοιτίδας των Iνδοευρωπαίων.



[ 44 ]

2. Προελληνική

Όπως αναφέρθηκε, η πρωτοελληνική διαμορφώθηκε εκτός Eλλάδας 
και οι ομιλητές της, οι Έλληνες, πρέπει να εγκαταστάθηκαν στον ελ-
λαδικό χώρο γύρω στο 2000 π.X. Kατά την έλευσή τους συνάντησαν 
πληθυσμούς που ονομάζονται με τη γενική ονομασία Προέλληνες. Η 
ύπαρξη των Προελλήνων τεκμηριώνεται από ένα πλήθος στοιχείων, 
ιστορικών, αρχαιολογικών, γλωσσολογικών κτλ.

(1) Η ύπαρξη μη ελληνόφωνων πληθυσμών στον ελλαδικό χώρο 
καταγράφεται σε διάφορους συγγραφείς, π.χ. τον Ηρόδοτο. Ως τέ-
τοιοι λαοί αναφέρονται οι Πελασγοί, οι Κάρες, οι Λέλεγες κτλ.

(2) Η αρχαιολογική έρευνα έχει φέρει στο φως κείμενα γραμμένα 
με διάφορα συστήματα γραφής, π.χ. κρητική ιερογλυφική, γραμμική 
Α κτλ., τα οποία αντιστέκονται στις προσπάθειες αποκρυπτογράφη-
σής τους με βάση την ελληνική γλώσσα. Πρέπει, επομένως, να κατα-
γράφουν μη ελληνικές γλώσσες των προηγούμενων κατοίκων της Ελ-
λάδας, και σε αυτή την κατηγορία φαίνεται να ανήκουν οι γλώσσες 
των φορέων του μινωικού και του κυκλαδικού πολιτισμού.

(3) Πάρα πολλές αρχαίες ελληνικές λέξεις είναι αδύνατο να βρουν 
ικανοποιητική ετυμολογία με βάση τους φωνητικούς νόμους που δια-
μόρφωσαν την αρχαία ελληνική από την ΠΙΕ. Για παράδειγμα, το 
ποσοστό των ανετυμολόγητων λέξεων της ελληνικής είναι πολύ μεγα-
λύτερο από το ποσοστό των ανετυμολόγητων λέξεων της παλαιάς 
εκκλησιαστικής σλαβικής. Πολλές από αυτές τις λέξεις αναφέρονται 
σε ζώα, φυτά, αντικείμενα κτλ. με τα οποία οι Έλληνες μπορεί να 
ήρθαν σε επαφή μόνο όταν εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, π.χ. ἀσά-
μινθος ‘λεκάνη μπάνιου’.

Για τους λόγους αυτούς οι ερευνητές οδηγήθηκαν στη διατύπωση 
της υπόθεσης για την ύπαρξη προελληνικού υποστρώματος, δηλαδή 
μιας μη ελληνικής γλώσσας που τη μιλούσαν οι μη Έλληνες προηγού-
μενοι κάτοικοι της Ελλάδας (Προέλληνες). Οι κυριότερες θεωρίες για 
τη φύση του προελληνικού υποστρώματος είναι:

(1) H πρώτη θεωρία του P. Kretschmer. Yποστηρίζει ότι, όταν οι 
πρώτοι Έλληνες κατέβηκαν στην Eλλάδα, συνάντησαν έναν μη ινδο-
ευρωπαϊκό λαό, φορέα ενός αναπτυγμένου πολιτισμού, τους Προέλ-
ληνες ή Πελασγούς. 

(2) H νεότερη θεωρία του P. Kretschmer. Όταν τα πορίσματα της 
αρχαιολογίας έδειξαν ότι κάτω από το αρχαιότερο ελληνικό στρώμα 
υπήρχαν δύο αρχαιολογικά στρώματα, ένα παλαιότερο, το “ανατολι-
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κό”, που εκτεινόταν στην Eλλάδα και στη M. Aσία, και ένα νεότερο, 
το “δουναβικό”, που εκτεινόταν ως τον Δούναβη και τη N. Iταλία, ο P. 
Kretschmer τροποποίησε τη θεωρία του και αποδέχθηκε την ύπαρξη 
δύο στρωμάτων, ενός παλαιότερου μη ινδοευρωπαϊκού και ενός νεό-
τερου παλαιοϊνδοευρωπαϊκού, το οποίο και ονόμασε “ραιτοτυρρηνι-
κό”. H σχέση ανάμεσα στο “ραιτοτυρρηνικό” στρώμα και στην ΠΙΕ 
πρέπει να νοηθεί ως παρόμοια με τη σχέση ανάμεσα στη σημιτική και 
στη χαμιτική πρωτογλώσσα, που και οι δύο μαζί αποτελούν τη χαμι-
τοσημιτική οικογένεια γλωσσών. 

(3) O V. Georgiev θεώρησε ότι οι Προέλληνες ήταν Iνδοευρωπαίοι. 
Στην αρχή μάλιστα υποστήριξε ότι ήταν Θρακοϊλλυριοί και αργότερα 
Πελασγοί. Πρότεινε μια νέα μέθοδο με την οποία προσπάθησε να 
εξακριβώσει τα βασικά γνωρίσματα του φωνητικού συστήματος της 
προελληνικής, στηριζόμενος στην ετυμολογική ανάλυση των λεξιλογι-
κών καταλοίπων αυτής της γλώσσας στην ελληνική. Στη συνέχεια, 
επιχείρησε να ανασυνθέσει το λεξιλόγιό της. Έτσι, ξεκινώντας π.χ. 
από τη λέξη πύργος και συγκρίνοντάς την δικαιολογημένα με το γερμ. 
Burg, αποκαθιστά *bhgh-os (τύπος ο οποίος στην ελληνική θα εξελισ-
σόταν σε *πάρχος). Mε τον τρόπο αυτό οδηγήθηκε στη διατύπωση 
συγκεκριμένων φωνητικών νόμων για την προελληνική. Σύμφωνα με 
τον V. Georgiev, τα βασικά γνωρίσματα της προελληνικής είναι:

(α) η τροπή του ΠΙΕ *ŏ σε προελλ. *ă, π.χ. *ombhōn > ἄμβων, πρβ. 
λατ. umbō, -nis·

(β) η τροπή των ΠΙΕ *, *, *, * σε ul, ur, um, un, π.χ. *bhgh- > 
πύργος·

(γ) η μετακίνηση των συμφώνων (Lautverschiebung), π.χ. *dhbhos 
> τύμβος, αλλά αελλ. τάφος·

(δ) η διατήρηση του ΠΙΕ *s, π.χ. *selos > σέλας·
(ε) ο χαρακτηρισμός της ως γλώσσας satem, π.χ. *aḱmento- > ἀσά-

μινθος. 
Στη θεωρία του Georgiev φαίνεται να υπάρχει ένας πυρήνας αλή-

θειας, καθώς ορισμένες αντιστοιχίες πρέπει να είναι σωστές, π.χ. 
*dhbhos > προελλ. τύμβος, αελλ. τάφος. H θεωρία του, ωστόσο, δεν 
αναπτύχθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση από τους επιγόνους του, 
ορισμένοι από τους οποίους έφτασαν σε ακρότητες, εφευρίσκοντας 
και άλλες προελληνικές γλώσσες όποτε τα γλωσσικά δεδομένα δεν 
ταίριαζαν με την εικόνα που είχαν σχηματίσει για την πελασγική.
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Η προφορά της αρχαίας ελληνικής

1. Γενικά

Tο πρόβλημα της προφοράς της ελληνικής έχει δύο πλευρές, μία επι-
στημονική, δηλαδή πώς πρόφεραν τη γλώσσα τους οι αρχαίοι, και μία 
πρακτική, δηλαδή πώς πρέπει να την προφέρουμε εμείς σήμερα. Αφε-
νός, λοιπόν, πρέπει να δοθεί απάντηση στο ερώτημα ποια ήταν η φω-
νητική αξία των γραμμάτων σε διάφορες εποχές στις επιμέρους αρ-
χαίες ελληνικές διαλέκτους και αφετέρου πρέπει να απαντηθεί το 
ερώτημα πώς είναι καλό να διαβάζονται σήμερα τα αρχαία ελληνικά 
κείμενα, με δεδομένο ότι αλλιώς διαβάζονται στην Ελλάδα και αλλιώς 
στον υπόλοιπο κόσμο. Όπως θα διαπιστώσουμε, η απάντηση στο δεύ-
τερο ερώτημα μόνο εν μέρει εξαρτάται από αυτή που θα δοθεί στο 
πρώτο.

2. Τεκμήρια της προφοράς της αρχαίας ελληνικής

Η εικόνα που μπορούμε να αποκτήσουμε για την προφορά της αρχαί-
ας ελληνικής μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβής (κάτι τέτοιο θα 
γινόταν μόνο αν είχαμε ηχητικά ντοκουμέντα από την αρχαία ελληνι-
κή, πράγμα αδύνατο), είναι όμως αρκετά ικανοποιητική. Κατ’ αρχάς, 
μπορούμε να ανασυνθέσουμε το φωνολογικό της σύστημα· επίσης, 
διαθέτουμε πληροφορίες για την προφορά των φθόγγων, τις οποίες 
αντλούμε από:

(1) τα γραφόμενα από αρχαίους γραμματικούς ή, σπανιότερα, άλ-
λους αρχαίους συγγραφείς· π.χ. για τα δασέα σύμφωνα ο Διονύσιος ο 
Aλικαρνασσέας παρατηρεί ότι έχουν τὴν τοῦ πνεύματος προσθήκην 
ενώ ο Πλούταρχος γράφει ότι: τὸ γὰρ φῖ καὶ τὸ χῖ τὸ μέν ἐστι πῖ, τὸ δὲ 
κ δασυνόμενον. Και τα δύο κείμενα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα 
φ, θ, χ προφέρονταν ως στιγμικά δασέα. Πολλές φορές όμως οι πλη-
ροφορίες που μας παραδίδονται είναι ασαφείς και δεν οδηγούν σε 
ασφαλή συμπεράσματα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την περιγραφή 
του Διονυσίου του Θρακός, το τ αρθρωνόταν κατὰ τοὺς μετεώρους 
ὀδόντας. Η περιγραφή αυτή θα ταίριαζε περισσότερο σε φατνιακό 
παρά σε οδοντικό φθόγγο, ωστόσο, με βάση άλλα τεκμήρια, δεχόμα-
στε σήμερα ότι το τ ήταν οδοντικό.

(2) τη γραφηματική παράσταση των φωνημάτων. Oι πληροφορίες 
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που μας δίνει το ελληνικό αλφάβητο τόσο για την προφορά ορισμένων 
φωνημάτων όσο και για αλλαγές που συνέβησαν είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικές. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι το αρχαίο ελληνικό 
αλφάβητο είναι φωνολογικό, αν και ατελές, καθώς και στο ότι οι αρ-
χαίοι δεν είχαν την έννοια της ορθογραφίας, επομένως κατέγραφαν 
αμέσως τις φωνητικές αλλαγές που συνέβαιναν. 

(3) τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται στη γραφή τα δάνεια της 
ελληνικής από άλλες γλώσσες, π.χ. ῥήξ < λατ. rēx, καθώς και τον τρό-
πο με τον οποίο αποδίδουν στη γραφή τους οι άλλες γλώσσες τα 
δάνεια από την ελληνική, π.χ. λατ. gyrus < γῦρος.

(4) τη σύγκριση της ελληνικής με άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, 
π.χ. ελλ. πατήρ – λατ. pater. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο μόνο με 
την προϋπόθεση ότι στην ελληνική και στη γλώσσα με την οποία γί-
νεται η σύγκριση δεν έχει αλλάξει η προφορά των συγκρινόμενων 
φθόγγων.

(5) την εσωτερική δομή της ίδιας της γλώσσας. Μεταπτωτικά φαι-
νόμενα, δηλαδή η κανονική εναλλαγή φωνηέντων σε λέξεις ή μέρη 
λέξεων που συνδέονται μεταξύ τους ετυμολογικά, μπορούν να ερμη-
νευθούν μόνο αν δεχτούμε ότι, για παράδειγμα, οι αρχαίες ελληνικές 
δίφθογγοι προφέρονταν με αναλυμένα τα στοιχεία τους και όχι με τη 
νεοελληνική προφορά, π.χ. λείπω – λέλοιπα, ἀμείβω – ἀμοιβή, σπεύδω 
– σπουδή (πρβ. λέγω – λόγος).

(6) λεκτικά παιχνίδια διαφόρων ειδών και ηχομιμήσεις. Ορισμένες 
ηχομιμητικές λέξεις ερμηνεύονται μόνον αν δεχτούμε προφορά διαφο-
ρετική από τη νεοελληνική, π.χ. ο κωμικός ποιητής Kρατίνος αποδίδει 
το βέλασμα των προβάτων ως βῆ βῆ, και αυτό μπορεί να γίνει κατα-
νοητό μόνο αν δεχτούμε προφορά [bee].

(7) τα δεδομένα της μελέτης της νεοελληνικής και κυρίως των νε-
οελληνικών διαλέκτων, ιδιαίτερα αυτών που διασώζουν φωνητικούς 
αρχαϊσμούς (ποντιακή, τσακωνική κτλ.). Ο τύπος της ποντιακής νύφε 
αντί νύφη παραπέμπει στην αρχαία προφορά του <η> ως [ē].

3. Η προφορά της αρχαίας ελληνικής και ο Έρασμος

Tο πρόβλημα της προφοράς των αρχαίων ελληνικών εμφανίζεται στη 
Δυτική Eυρώπη τον 16ο αιώνα. Για τους Βυζαντινούς δεν υπήρχε τέ-
τοιο ζήτημα. Πρόφεραν τα αρχαία ελληνικά με τη νεοελληνική προ-
φορά, και αυτή διέδιδαν στους Δυτικοευρωπαίους μαθητές τους την 
εποχή της Aναγέννησης. Τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι 
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διαφορετικά, καθώς τα ελληνικά δεν σταμάτησαν ποτέ να μιλιούνται 
και να γράφονται, συνεπώς οι ομιλητές τους δεν ήταν δυνατόν να 
αντιληφθούν τις φωνητικές αλλαγές, που γίνονταν βαθμιαία. 

H προφορά αυτή, που κυριαρχεί ως τις αρχές του 16ου αιώνα, 
αμφισβητήθηκε με ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία από τον Ολλαν-
δό φιλόλογο Έρασμο στο έργο του Dialogus de recta latini graecique 
sermonis pronuntiatione (1528), όπου απέδειξε ότι το η πρέπει να προ-
φερόταν ως [ē], τα β, δ, γ ως [b], [d], [g], το ζ ως σδ, τα αι, οι, ει, υι, ου, 
αυ, ευ ως [ai], [oi], [ei], [ui], [ou], [au], [eu] και τα φ, θ, χ ως [ph], [th], 
[kh]. (O Έρασμος δεν ήταν ο πρώτος που απέρριψε τη νεοελληνική 
προφορά για την αρχαία ελληνική. Πρόδρομοί του μπορούν να θεω-
ρηθούν ο Antonius Nebrissensis [1503] και αργότερα ο περίφημος τυ-
πογράφος Aldus Manutius [1508].)

Tα επιχειρήματα του Εράσμου είναι τα εξής:
(α) η ποικιλία των γραφημάτων ι, η, υ, ει, οι, υι για την παράσταση 

ενός και μόνο φθόγγου [i] δεν συμβαδίζει με τη λογική και πρέπει με 
κάποιον τρόπο να ερμηνευθεί. 

(β) η οικονομία της γλώσσας αναγκάζει να δεχτούμε ότι στην αρ-
χαία ελληνική δεν μπορεί να υπήρχαν τόσα πολλά ομώνυμα όσα προ-
ϋποθέτει η νεοελληνική προφορά, π.χ. τεῖχος – τοῖχος, ἡμεῖς – ὑμεῖς. 

(γ) η νεοελληνική προφορά των διφθόγγων δεν ερμηνεύει το φαι-
νόμενο της μετάπτωσης, π.χ. λείπω – λέλοιπα, ἀμείβω – ἀμοιβή (πρβ. 
λέγω – λόγος).

(δ) η νεοελληνική προφορά της διφθόγγου αι ως [e] δεν συμβαδίζει 
με την προέλευση της λέξης παῖς (< *παϝιδ-ς), η οποία συνδέεται με 
το λατ. paucus και το αελλ. παῦρος. Eπίσης, δεν ερμηνεύει το φαινό-
μενο της επένθεσης, π.χ. φαίνω < *φάν-ω, σφαῖρα < *σφάρ-α.

(ε) η προφορά της διφθόγγου ου πρέπει να ήταν αρχικά [ou], όπως 
στις σύγχρονες του Eράσμου ολλανδικές λέξεις που σημαίνουν ‘senex’ 
και ‘frigidus’, δηλαδή oud (πρβ. αγγλ. old) και coud (πρβ. αγγλ. cold). 

(ϛ) η προφορά του υ πρέπει να ήταν όμοια με αυτή του γαλλικού 
u. 

(ζ) η προφορά του η πρέπει να ήταν [ē], όπως φαίνεται από τον 
τρόπο που αποδίδονται ελληνικές λέξεις στη λατινική, π.χ. Kρήτη > 
Crēta. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγούμαστε αν εξετάσουμε το φαινόμε-
νο της αντιμεταχώρησης, π.χ. ληός > λεώς. (Η αντιμεταχώρηση γίνε-
ται κατανοητή ως αμοιβαία αλλαγή ποσότητας, μακρό ē + βραχύ o > 
βραχύ e + μακρό ō.)

(η) η προφορά του ζ πρέπει να ήταν [zd] και η προφορά του β [b], 
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πρβ. τον τρόπο με τον οποίο ο κωμικός ποιητής Kρατίνος αποδίδει το 
βέλασμα των προβάτων: βῆ βῆ.

(θ) η προφορά των φ, θ, χ πρέπει να ήταν [ph], [th], [kh], όπως φαί-
νεται από το γεγονός ότι σε αρχαίες επιγραφές γράφονται και ως ΠH, 
TH, KH. Tο ίδιο δηλώνει και η απόδοση ελληνικών λέξεων στη λατινι-
κή, π.χ. Bάκχος > Bacchus. 

(ι) ορισμένες ηχομιμητικές λέξεις ερμηνεύονται μόνον αν δεχτούμε 
προφορά διαφορετική από τη νεοελληνική, π.χ. μυκᾶται (για την αγε-
λάδα), δηλαδή η φωνή της είναι [muu], μηκᾶται (για την κατσίκα), 
δηλαδή η φωνή της είναι [mee]. 

H ερασμιακή προφορά ονομάζεται και “ητακιστική” από την προ-
φορά του η ως εε, ενώ η αντίθετη “ιωτακιστική” από την προφορά του 
η ως ι (η τελευταία λέγεται και “ροϊχλίνεια”, από το όνομα του Γερμα-
νού φιλολόγου J. Reuchlin, αντιπάλου του Έρασμου). 

H αντίδραση των Eλλήνων στις προτάσεις του Eράσμου εκδηλώ-
θηκε λίγο πριν από την Eπανάσταση του 1821. Oι Έλληνες λόγιοι δεν 
δέχονται την ερασμιακή προφορά. Δύο φράσεις του Γ. Xατζιδάκι πε-
ριγράφουν η πρώτη τους συναισθηματικούς και η δεύτερη τους επι-
στημονικούς λόγους που οδήγησαν μερικούς από τους Έλληνες λογί-
ους στην υιοθέτηση αυτής της αρνητικής στάσης: “Aν το Eλληνικόν 
έθνος μη έπιπτε τηλικαύτην πτώσιν […] ουδέποτε θα ετολμάτο τοιού-
το τι και ουδέποτε θα κατεφρονείτο ο τρόπος καθ’ ον τούτο απήγγελ-
λε και μετεχειρίζετο την εαυτού γλώσσαν”· και πιο κάτω: “η Eρασμι-
κή δεν δύναται κατ’ αρχήν να είναι γνησία διά τε άλλα και διότι απλώς 
εκφωνεί ό,τι ην πολλαπλούν”. 

Το ερώτημα ποια προφορά είναι η “σωστή”, η ερασμιακή ή η νεο-
ελληνική, δεν είναι τόσο απλό στην απάντησή του. Για κάθε εποχή 
ισχύει διαφορετική προφορά, καθώς η προφορά της ελληνικής (όπως 
και όλων των γλωσσών) βρίσκεται σε συνεχή αλλαγή. Η ερασμιακή 
προφορά είναι σχεδόν απόλυτα σωστή για την ομηρική εποχή. Όσο 
προχωρούμε προς τη σημερινή εποχή, όμως, η προφορά αλλάζει και, 
ενώ στην κλασική Αθήνα βρίσκεται ακόμη αρκετά κοντά στην ομηρι-
κή, στο τέλος της ελληνιστικής εποχής πλησιάζει στη νεοελληνική. 
Επομένως, η ερασμιακή προφορά, ενώ ισχύει σχεδόν απόλυτα για τα 
παλαιότερα, δηλαδή τα ομηρικά, κείμενα δεν ανταποκρίνεται στην 
προφορά όλων των περιόδων της “αρχαίας” ελληνικής. Αποτελεί και 
αυτή μια σύμβαση, την οποία ακολουθούν οι ξένοι στον τρόπο με τον 
οποίο διαβάζουν τα αρχαία ελληνικά, όπως σύμβαση αποτελεί και ο 
νεοελληνικός τρόπος προφοράς της αρχαίας ελληνικής, που χρησιμο-
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ποιείται σήμερα στην Ελλάδα. Για τους Νεοέλληνες ο νεοελληνικός 
τρόπος έχει το πλεονέκτημα ότι βοηθάει στη σύνδεση των αρχαίων 
ελληνικών λέξεων με τις σύγχρονες, δεν πρέπει όμως να οδηγεί στην 
παρανόηση ότι αυτός ο τρόπος προφοράς ίσχυε και στην αρχαία Ελ-
λάδα. 

Το επιστημονικά σωστό αλλά πρακτικά ανεφάρμοστο θα ήταν τα 
κείμενα κάθε συγγραφέα να προφέρονται με την προφορά που ίσχυε 
την εποχή που έζησε.
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Τα φωνητικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής

Tο φωνολογικό σύστημα κάθε γλώσσας, φωνηεντικό και συμφωνικό, 
οργανώνεται με βάση συγκεκριμένες αντιθέσεις. Στη συνέχεια θα εξε-
τάσουμε τις αντιθέσεις που αφορούν τα φωνήεντα και τις διφθόγγους 
(βλ. παρακάτω) και τα σύμφωνα.

1. Φωνήεντα

Tο φωνηεντικό σύστημα της πρωτοελληνικής οργανώνεται με βάση 
τρεις φωνολογικές αντιθέσεις: (1) ποσότητα (μακρά – βραχέα), (2) 
βαθμό ανοίγματος (ανοιχτά, μεσαία, κλειστά), (3) τόπο άρθρωσης 
(μπροστινά – πίσω). Περιλαμβάνει πενταμελή συστήματα βραχέων 
και μακρών φωνηέντων:

     βραχέα      μακρά
   μπροστινά πίσω   μπροστινά πίσω

κλειστά   ĭ    ŭ    ī    ū
μεσαία    ĕ  ŏ      ē  ō
ανοιχτά     ă        ā

Tο φωνηεντικό σύστημα της κλασικής αττικής του 5ου/4ου αιώνα π.X. 
διαφοροποιείται από αυτό της πρωτοελληνικής. Kαταρχάς, σε αυτό 
προστέθηκαν δύο νέα φωνήματα, τα // και //. Eπίσης, με μια διαδι-
κασία που ονομάζεται προσθίωση, τα πισινά φωνήεντα *ŭ και *ū τρά-
πηκαν σε  και ȳ αντίστοιχα. Συνεπώς, το φωνηεντικό σύστημα της 
κλασικής αττικής του 5ου/4ου αιώνα π.X. περιλαμβάνει πέντε βραχέα 
και επτά μακρά φωνήεντα και διαμορφώνεται ως εξής:

     βραχέα       μακρά
   μπροστινά πίσω   μπροστινά  πίσω

κλειστά   ĭ,         ī, ȳ      
                 
μεσαία    ĕ  ŏ         ǭ
ανοιχτά     ă         ā

Tο 403/2 π.X., όταν άρχοντας ήταν ο Eυκλείδης, υιοθετήθηκε επίσημα 
στην Aθήνα το ιωνικό αλφάβητο, το οποίο αντικατέστησε το παλαιό-
τερο αττικό. Μετά την εισαγωγή του ιωνικού αλφαβήτου τα δώδεκα 
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φωνηεντικά φωνήματα της αττικής διαλέκτου αντιπροσωπεύονταν 
στη γραφή ως εξής:

     βραχέα       μακρά
   μπροστινά πίσω   μπροστινά   πίσω

κλειστά   Ι, Υ        Ι, Υ     
             ΕΙ    ΟΥ
μεσαία    Ε  Ο       Η  Ω
ανοιχτά     Α         Α

Το πρώτο που πρέπει να εξεταστεί είναι το πώς από το σύστημα της 
πρωτοελληνικής προέκυψε αυτό της κλασικής αττικής. 

Οι διαφορές που πρατηρούνται είναι:
(1) Στην προϊστορική κιόλας εποχή, στη διάλεκτο η οποία αργότε-

ρα εξελίχθηκε στην αττικοϊωνική, παρουσιάστηκε η τάση τα φωνήε-
ντα μεσαίου βαθμού ανοίγματος να προφέρονται πιο κλειστά, δηλαδή 
[e] > [ẹ] και [o] > []. Εμφανίζονται, επίσης, δύο νέα μακρά φωνήεντα, 
το // και το //, ως αποτέλεσμα των πρώτων αντεκτάσεων που γίνο-
νται την ίδια εποχή, π.χ. *βολ-να > βουλά, *ϝοφελ-νω > ὀφείλω. Έτσι 
διαμορφώθηκαν τα συστήματα: 

     βραχέα       μακρά
   μπροστινά πίσω   μπροστινά   πίσω

κλειστά   ĭ    ŭ    ī      ū
     ẹ            
μεσαία               ǭ
ανοιχτά     ă         ā

(2) Για λόγους που σχετίζονται με τη δομή της στοματικής κοιλό-
τητας, ο χώρος στον οποίο μπορούν να πραγματωθούν φωνητικά τα 
φωνήματα της πίσω σειράς (/ǭ/, //, /ū/) είναι μικρότερος από αυτόν 
στον οποίο μπορούν να πραγματωθούν τα φωνήματα της μπροστινής 
(/ī/, //, //). Έτσι, τα συστήματα που διαθέτουν περισσότερα από τρία 
πισινά φωνήεντα είναι ασταθή. Η πίσω σειρά παρουσιάζεται υπερ-
φορτωμένη, και οι αλυσιδωτές πιέσεις κατέληξαν στην τροπή του /ū/ 
σε ένα μπροστινό φώνημα, στο /ȳ/. Tο βραχύ /ŭ/, υπό την επίδραση του 
αντίστοιχου μακρού, μετακινήθηκε και αυτό προς τα εμπρός και τρά-
πηκε σε //. Αυτό είναι το σύστημα της κλασικής αττικής.
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     βραχέα       μακρά
   μπροστινά πίσω   μπροστινά   πίσω

κλειστά   ĭ,         ī, ȳ      
     ẹ            
μεσαία               ǭ
ανοιχτά     ă         ā

Στη συνέχεια, η τροπή του /ū/ σε /ȳ/ και η μετακίνησή του στον μπρο-
στινό άξονα άφησε μια κενή θέση στον πίσω άξονα, την οποία κατέ-
λαβε το κλειστό // που τράπηκε σε /ū/ (πρώτο μισό του 4ου αιώνα 
π.X.). Aντίθετα, η θέση που άφησε κενή το /ŭ/ (> //) δεν αναπληρώ-
θηκε, γιατί η πίεση του /ă/ στο /ŏ/ ήταν μικρή, εφόσον η διαφορά ανοίγ-
ματος ανάμεσα στο /ŏ/ και στο /ă/ είναι μεγάλη. Στο πίνακα που ακο-
λουθεί εμφανίζεται το σύστημα της αττικής διαλέκτου των αρχών του 
4ου αιώνα π.X.:

     βραχέα       μακρά
   μπροστινά πίσω   μπροστινά   πίσω

κλειστά   ĭ,         ī, ȳ      ū
     ẹ            
μεσαία               ǭ
ανοιχτά     ă         ā

Aν και η δομή αυτού του συστήματος δεν ήταν συμμετρική, αφού το 
μακρό κλειστό // δεν είχε αντίστοιχο φώνημα στην πίσω σειρά, το 
σύστημα διατηρήθηκε για τρεις περίπου αιώνες. Στη διατήρηση του 
συστήματος συνετέλεσε το γεγονός ότι η ασυμμετρία του συστήματος 
συμφωνούσε με την ασυμμετρία των γλωσσικών οργάνων (δυνατότη-
τα πραγμάτωσης περισσότερων φωνημάτων στον μπροστινό άξονα 
από ό,τι στον πίσω). 

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 δυνατότη-
τες της γλώσσας. Mε το άνοιγμα των βραχέων φωνηέντων (ẹ > ĕ,  > 
ŏ) και το κλείσιμο των μακρών ( > ē, ǭ > ō) δημιουργήθηκαν τα συ-
στήματα:
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     βραχέα       μακρά
   μπροστινά πίσω   μπροστινά   πίσω

κλειστά   ĭ,         ī, ȳ      ū
             ē    ō
μεσαία    ĕ  ŏ         
ανοιχτά     ă         ā

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> συνέπεσε με το μακρό /ī/ και το μακρό ανοιχτό // <ΑΙ> πήρε 
ενδιάμεση θέση. Έτσι προέκυψε το σύστημα του πίνακα που ακολου-
θεί (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  

Γύρω στον 10 αιώνα μ.X. το /y/ τράπηκε σε /i/ και το φωνηεντικό σύ-
στημα απέκτησε τη σημερινή του μορφή:
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   μπροστινά πίσω
κλειστά   i    u
μεσαία    e  o
ανοιχτά     a

1.1 Τα φωνήεντα ă και ā

Tο φωνηεντικό σύστημα της κλασικής αττικής διέθετε ένα βραχύ ă 
και ένα μακρό ā. 

Tο βραχύ ă (α) προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *ă (ή, με τη λαρυγγική θεωρία, ΠΙΕ *h2e), π.χ. ΠΙΕ *ăgō 

(*h2egō) > αελλ. ἄγω. 
(2) ΠΙΕ *h2, π.χ. ΠΙΕ *ph2tēr > αελλ. πατήρ, ΠΙΕ *sth2tos > αελλ. 

στατός. Στην αρχή λέξης ονομάζεται προθετικό φωνήεν, γιατί δεν εμ-
φανίζεται σε άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, π.χ. ΠΙΕ *h2ster- > αελλ. 
ἀστήρ, λατ. stella, γερμ. Stern, ΠΙΕ *h2nēr > αελλ. ἀνήρ, σανσ. nara-.

(3) ΠΙΕ *, * > ελλ. α(μ), α(ν), π.χ. ΠΙΕ *ḱtom > αελλ. ἑκατόν, 
*sept > αελλ. ἑπτά, ΠΙΕ *ttos > αελλ. τατός, ΠΙΕ *h1lghus > αελλ. 
ἐλαχύς. 

(4) ΠΙΕ *, * > ελλ. αλ ή λα, αρ ή ρα, π.χ. ΠΙΕ *ḱd- > αελλ. καρδία, 
ΠΙΕ *pth2us > αελλ. πλατύς. 

Tο μακρό ā (α) προέρχεται από:
ΠΙΕ *ā (ή, με τη λαρυγγική θεωρία, ΠΙΕ *eh2), π.χ. ΠΙΕ *mātēr 

(*meh2tēr) > αελλ. μτηρ (αττ. μήτηρ), ΠΙΕ *stā- (*steh2-) > αελλ. ἵ-στᾱ-
μι (αττ. ἵστημι).

Tο αελλ. ᾰ προφερόταν περίπου όπως το νεοελλ. α. Το βραχύ ᾰ και το 
μακρό ᾱ δεν είχαν ποιοτική διαφορά. Για το μακρό ᾱ ο Διονύσιος ο 
Aλικαρνασσέας λέει ότι προφερόταν ανοιχτό. Tα αελλ. ᾰ / ᾱ πρέπει 
να ήταν διαφορετικά από τα αντίστοιχα σανσκριτικά, όπου εκτός από 
την ποσοτική υπάρχει και ποιοτική διαφορά ανάμεσα στο βραχύ και 
στο μακρό a. Για παράδειγμα, το σανσ. brāhmana αποδίδεται στην 
ελληνική ως βράμεναι (το βραχύ σανσ. ă αποδίδεται με ε, και αυτό 
δηλώνει ότι το σανσ. ă ήταν πιο κλειστό από το αντίστοιχο σανσκρι-
τικό μακρό) και το αελλ. ἀπόκλιμα αποδίδεται με το ινδ. āpoklima (το 
βραχύ ᾰ αποδίδεται με μακρό ā, και αυτό δηλώνει ότι το σανσ. ā και 
το ελλ. α ήταν παρόμοια ως προς τον βαθμό ανοίγματος).
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1.2 Τα φωνήεντα ĕ,  και 

Tο φωνηεντικό σύστημα της κλασικής αττικής διέθετε ένα βραχύ ĕ και 
δύο μακρά, ένα ανοιχτό  και ένα κλειστό . 

Tο βραχύ ĕ (ε) προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *ĕ, π.χ. ΠΙΕ *bherō > αελλ. φέρω, ΠΙΕ *deḱ > αελλ. 

δέκα.
(2) ΠΙΕ *h1, π.χ. ΠΙΕ *dhh1tos > αελλ. θετός. Στην αρχή λέξης ονο-

μάζεται προθετικό φωνήεν, γιατί δεν εμφανίζεται σε άλλες ινδοευρω-
παϊκές γλώσσες, π.χ. ΠΙΕ *h1rudh- > αελλ. ἐρυθρός, λατ. ruber, αγγλ. 
red, ΠΙΕ *h1reg- > αελλ. ἔρεβος, σανσ. rajas, πρβ. αρμενικό erek ‘σού-
ρουπο’.

Tο μακρό ανοιχτό  (η) προέρχεται από:
ΠΙΕ *ē (και, με τη λαρυγγική θεωρία, επίσης ΠΙΕ *eh1), π.χ. ΠΙΕ 

*ph2tēr > αελλ. πατήρ, ΠΙΕ *dheh1- > αελλ. τί-θη-μι. 
Στην αττικοϊωνική διάλεκτο το μακρό ανοιχτό  (η) προέρχεται 

επίσης από το ΠΙΕ (*eh2- >) *ā > αττικοϊων. ē, π.χ. ΠΙΕ *meh2tēr > δωρ. 
μάτηρ, αττικοϊων. μήτηρ. 

Tο μακρό κλειστό  (ει) προέρχεται από:
(1) μονοφθογγισμό του ΠΙΕ *ei, π.χ. ΠΙΕ *deik- > αελλ. δείκνυμι, 

ΠΙΕ *leip- > αελλ. λείπω.
(2) συναίρεση, π.χ. *τρεες > τρεῖς. 
(3) αντέκταση, π.χ. *τιθενς > τιθείς. 
Aντέκταση ή αναπληρωματική έκταση ονομάζεται το φαινόμενο 

σύμφωνα με το οποίο ένα βραχύ φωνήεν τρέπεται στο αντίστοιχό του 
μακρό ως αποτέλεσμα της αποβολής του ενός από τα δύο στοιχεία 
του συμφωνικού συμπλέγματος που ακολουθεί. Tις αντεκτάσεις στην 
ελληνική τις διακρίνουμε σε παλαιότερες και νεότερες. Παλαιότερες 
ονομάζουμε αυτές που έγιναν πριν την τροπή του πρωτοελλ. *ā στο 
αττικοϊων. ē και νεότερες αυτές που έγιναν μετά την τροπή του πρω-
τοελλ. *ā στο αττικοϊων. ē. Oι παλαιότερες αντεκτάσεις, όπου εμπλέ-
κεται το σύμφωνο *s, εμφανίζουν τον τύπο: : (βραχύ) Φ  + s + R πριν 
από Φ > (μακρό) Φ + R, π.χ. *σελάσ-να > *σελ-να > αττ. σελήνη, 
*es-mi > [mi] > αττ. εἰμί.

Oι νεότερες αντεκτάσεις εμφανίζουν τον τύπο: (βραχύ) Φ  + ns πριν 
από Φ > (μακρό) Φ + s, π.χ. *πάντα > *πάνσα > αττ. πᾶσα.
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Όπως φαίνεται, το μακρό ā που προκύπτει από τις παλαιότερες 
αντεκτάσεις τρέπεται στην αττικοϊωνική σε  (*σελ-να > αττ. σελή-
νη), αλλά το μακρό ā που προκύπτει από τις νεότερες αντεκτάσεις 
παραμένει, επειδή η διαδικασία της τροπής έχει ήδη ολοκληρωθεί 
(αττ. πᾶσα).

H προφορά του ε δεν ήταν ακριβώς ίδια σε όλες τις διαλέκτους. Στην 
αττική και στην ιωνική πρέπει να προφερόταν κάπως κλειστό. Tην 
κλειστή αυτή προφορά πιστοποιούν:

(1) η απόδοση με αελλ. ε του λατ. ĭ, το οποίο όπως γνωρίζουμε ήταν 
εξαιρετικά ανοιχτό και επομένως εξίσου κοντά στο ελλ. ε και στο ι, 
π.χ. λατ. comitium > αελλ. κομέτιον. 

(2) το γεγονός ότι το αποτέλεσμα της συναίρεσης δύο εε είναι  
(ει), ενώ στην αυστηρή δωρική, όπου το ε προφερόταν πιο ανοιχτό, το 
αποτέλεσμα είναι  (η): αττ. τρεῖς [trs], δωρ. τρῆς [trs]. 

Tην ονομασία ἒ ψιλόν τη χρησιμοποίησαν οι Βυζαντινοί για να δια-
κρίνουν το ε από το αι, το οποίο στην εποχή τους προφερόταν με τον 
ίδιο τρόπο.

Tο αελλ. η δεν προφερόταν όπως σήμερα, δηλαδή i, αλλά . Aυτό πι-
στοποιείται από το ότι:

(1) οι Aθηναίοι, πριν από την υιοθέτηση του ιωνικού αλφαβήτου το 
403 π.X., χρησιμοποιούσαν το γράφημα <E> για να παραστήσουν 
τόσο το βραχύ e (για το οποίο συνέχισαν να χρησιμοποιούν το <E> και 
μετά το 403 π.X.) όσο και το μακρό  (για το οποίο, μετά το 403 π.X., 
χρησιμοποίησαν το γράφημα <H>). Tο γεγονός ότι μέχρι το 403 π.X. 
δεν επέλεγαν το γράφημα <I> σημαίνει ότι, ως προς την ποιότητα, το 
η ήταν πιο κοντά στο ε παρά στο ι. 

(2) οι Λατίνοι απέδιδαν το αελλ. η με ē, π.χ. λατ. crēpida < αελλ. 
κρηπίς, αιτ. κρηπίδα, λατ. apothēca < αελλ. ἀποθήκη, και αντίστροφα 
οι Έλληνες απέδιδαν το λατ. ē με η, π.χ. ῥήξ < λατ. rēx, δηνάριον < λατ. 
dēnarium κτλ. 

Ότι η προφορά του η ήταν διαφορετική από αυτή του μακρού 
κλειστού ει () φαίνεται από το λογοπαίγνιο του Aριστοφάνη στους 
Oρνιθες, όπου μεταπλάθει το όνομα του πουλιού κηρύλος σε κειρύλος 
κατά το ρήμα κείρω. H τροπή αυτή προϋποθέτει ότι οι ακροατές μπο-
ρούσαν να ξεχωρίσουν το η από το ει. O φθόγγος μάλιστα που παρί-
στανε το η ήταν ανοιχτότερος από τον φθόγγο που δήλωνε το ει. Aυτό 
αποδεικνύεται από το ότι το η αποδίδεται με το λατ. ē μέχρι αργά, 
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ενώ το ει αποδίδεται με το λατ. ī, π.χ. λατ. sēpia < αελλ. σηπία, λατ. 
pīrāta < αελλ. πειρατής, λατ. Aristīdēs < αελλ. Ἀριστείδης.

Άλλα τεκμήρια της ανοιχτής προφοράς του η είναι: 
(1) η απόδοση του βελάσματος του προβάτου, ενός ήχου που δίνει 

την εντύπωση πολύ ανοιχτού e, ως βῆ βῆ (πρβ. νεοελλ. μπεε μπεε).
(2) το γεγονός ότι οι Bοιωτοί, όταν στις αρχές του 4ου αιώνα π.X. 

παρέλαβαν το ιωνικό αλφάβητο, χρησιμοποίησαν το σύμφωνο <H> για 
να παραστήσουν το φώνημα /e/ που προήλθε από τον μονοφθογγισμό 
του αι και πρέπει να προφερόταν ανοιχτό, π.χ. κη = καί, χηρε = 
χαῖρε. 

Tο ΠΙΕ μακρό *ā τρέπεται στην αττικοϊωνική σε μακρό  (η), π.χ. 
ιων. μήτηρ αλλά δωρ. μάτηρ, λατ. mater, ιων. φήμη αλλά δωρ. φάμα, 
λατ. fama. Ως προς τη χρονολόγηση αυτής της τροπής, είμαστε βέ-
βαιοι ότι η τροπή *ā > αττικοϊων.  έγινε μετά τις πρώτες αντεκτάσεις 
και πριν από τις νεότερες (βλ. παραπάνω). Παρατηρείται, πάντως, ότι 
στην αττική, σε αντίθεση με την ιωνική, ύστερα από ι, ε και ρ εμφανί-
ζεται ᾱ, π.χ. αττ. οἰκία αλλά ιων. οἰκίη, αττ. γενεά αλλά ιων. γενεή, 
αττ. χώρα αλλά ιων. χώρη. H εμφάνιση η στον αττικό τύπο κόρη δι-
καιολογείται διότι η αρχική μορφή της λέξης είναι *κορϝᾱ > *κορϝη 
(το ᾱ δεν βρισκόταν ύστερα από ρ) > αττ. κόρη. H ύπαρξη του ϝ ήταν, 
λοιπόν, η αιτία της διατήρησης του ᾱ, συνεπώς, η αποβολή του ϝ είναι 
μεταγενέστερη της τροπής ᾱ > η. 

Για την ερμηνεία της διαφοράς που αναφέρθηκε μεταξύ της ιωνι-
κής και της αττικής υπάρχουν δύο θεωρίες: (α) της διατήρησης, σύμ-
φωνα με την οποία το ᾱ τράπηκε παντού σε ä- (και στη συνέχεια σε ) 
στην αττική, εκτός από τις περιπτώσεις που εμφανίζεται ύστερα από 
ι, ε και ρ, και (β) της επανατροπής, σύμφωνα με την οποία το ᾱ τρά-
πηκε παντού σε ä- και αργότερα, ύστερα από ι, ε και ρ, επανατράπη-
κε στην αττική σε ᾱ. Στη συνέχεια το ä- εξελίχθηκε σε . Tο βέβαιο 
είναι ότι η ενδιάμεση βαθμίδα στην εξέλιξη ā >  ήταν ä-. 

Aπό τον 4ο αιώνα π.X. το η αρχίζει να προφέρεται πιο κλειστό και 
να συγχέεται με το ει (), π.χ. ποτείριον = ποτήριον, τειρειν = τηρεῖν, 
ενώ από τον 2ο αιώνα μ.X. παρατηρείται σύγχυση του η με το ι, π.χ. 
μίτηρ = μήτηρ, Λυκομίδης = Λυκομήδης. Προγενέστερες περιπτώσεις 
σύγχυσης του η με το ι σε αιγυπτιακούς παπύρους πρέπει να αποδο-
θούν σε τοπικές ιδιομορφίες.

Στις νεοελληνικές διαλέκτους του Πόντου και της Kαππαδοκίας 
διατηρήθηκε η διάκριση του ι από το η και το τελευταίο προφέρεται, 
όχι όμως πάντοτε, ως [e], π.χ. βέχω = βήχω, νύφε = νύφη, άσκεμος = 
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άσκημος, ετίμεσα = ετίμησα. H προφορά του η ως [e] σε αυτές τις 
περιπτώσεις σημαίνει ότι οι διάλεκτοι αυτές συνέχισαν την ανοιχτή 
προφορά που είχε το η στην ιωνική της M. Aσίας. Πιθανά κατάλοιπα 
της προφοράς του η ως [e] στη νεοελληνική, όπου επικρατεί η προφο-
ρά [i], είναι οι λέξεις γνέθω, σέπομαι. Tην εμφάνιση του ε σε λέξεις 
όπως σίδερο, κερί κ.ά. θα πρέπει να την αποδώσουμε σε τροπή [i] > 
[e] από επίδραση του γειτονικού υγρού και όχι σε διατήρηση της ανοι-
χτής προφοράς του η. 

Όπως ήδη σημειώθηκε, το ει () προέρχεται από μονοφθογγισμό της 
διφθόγγου *ei, από αντέκταση, π.χ. *ἔνεμσα > ἔνειμα, ή από συναίρε-
ση ε + ε > ει, π.χ. *λαλέ-ετε > λαλεῖτε. Πρέπει να τονιστεί ότι στις δύο 
τελευταίες περιπτώσεις το ει δεν παρίστανε ποτέ δίφθογγο. 

Στο τέλος του 4ου αιώνα π.X. το ει () άρχισε να κλείνει σε ορισμέ-
νες διαλέκτους, όπως η βοιωτική, και τελικά να συμπίπτει με το ι. Στην 
αττική η σύμπτωση έγινε τον 2ο αιώνα π.X. H τροπή του ει σε ι έγινε 
πριν από την τροπή του η σε ι. 

1.3 Τα φωνήεντα ĭ και ī

Tο φωνηεντικό σύστημα της κλασικής αττικής διέθετε ένα βραχύ ĭ και 
ένα μακρό ī. 

Tο βραχύ ĭ (ι) προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *ĭ, π.χ. ΠΙΕ *kid > αελλ. τί, ΠΙΕ *ois > αελλ. ὄις – λατ. 

ovis, ΠΙΕ *bheronti > πρωτοελλ. *φέροντι (πρβ. δωρ. φέροντι) > αττ. 
φέρουσι.

(2) προθετικό φωνήεν (με την κυριολεκτική σημασία της λέξης), 
π.χ. αελλ. ἰχθύς – αρμενικό jukn, λιθουανικό žuvis, αελλ. ἰκτῖνος – αρ-
μενικό cin. Tα προθετικά ἰ- εμφανίζονται πριν από συγκεκριμένα συμ-
φωνικά συμπλέγματα, π.χ. χθ, κτ, δηλαδή υπερωικό + οδοντικό.

Tο μακρό ī (ι) προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *ī, π.χ. ΠΙΕ *īsos > αελλ. ός – λατ. vīrus.

Aνάμεσα στο βραχύ ĭ και στο μακρό ī υπήρχε μόνο ποσοτική και όχι 
ποιοτική διαφορά. Ωστόσο, έχει υποστηριχθεί ότι το μακρό ī ήταν πιο 
ανοιχτό από το αντίστοιχο βραχύ ĭ και η υπόθεση αυτή βασίστηκε σε 
παραδείγματα απόδοσης του ελλ. μακρού ī με λατ. ē ή ύστερο λατ. ẹ 
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σε λέξεις όπως Xρīστός > λατ. Chrestus, χρῖσμα > γαλλ. crème. Eίναι 
όμως πιθανό η ανοιχτή προφορά του μακρού ī σε αυτές τις περιπτώ-
σεις να οφείλεται σε επίδραση του προηγούμενου ρ. 

H προφορά του αελλ. ι δεν πρέπει να ήταν διαφορετική από την 
προφορά του νεοελλ. ι. O Διονύσιος ο Aλικαρνασσέας μάς πληροφορεί 
ότι το αελλ. ι προφερόταν αρκετά κλειστό. Eίναι, πάντως, βέβαιο ότι 
ήταν πιο κλειστό από το λατ. i, όπως φαίνεται από την απόδοση του 
λατ. i με ελλ. ε, π.χ. κομέτιον < λατ. comitium.

Aπό τον 2ο αιώνα π.X., όταν συμπίπτει το κλειστό  (ει) με το ī, 
συναντούμε το ει στη θέση του ετυμολογικού ι, π.χ. πείπτω = πίπτω, 
σεῖτος = σῖτος. H γραφή αυτή δηλώνει ότι το ι ήταν μακρό και όχι 
βέβαια ότι προφερόταν ως δίφθογγος ει.

1.4 Τα φωνήεντα ŏ, ǭ και 

Tο φωνηεντικό σύστημα της κλασικής αττικής διέθετε ένα βραχύ ŏ 
και δύο μακρά, ένα ανοιχτό ǭ και ένα κλειστό . 

Tο βραχύ ŏ (ο) προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *ŏ, π.χ. ΠΙΕ *oḱtō > αελλ. ὀκτώ. 
(2) ΠΙΕ *h3, π.χ. ΠΙΕ *dh3tos > αελλ. δοτός. Στην αρχή λέξης ονο-

μάζεται προθετικό φωνήεν, γιατί δεν εμφανίζεται σε άλλες ινδοευρω-
παϊκές γλώσσες, π.χ. ΠΙΕ *h3bhrus > αελλ. ὀφρῦς, σανσ. bhruḥ.

Tο μακρό ανοιχτό ǭ (ω) προέρχεται από:
ΠΙΕ *ō (και, με τη λαρυγγική θεωρία, επίσης ΠΙΕ *eh3), π.χ. ΠΙΕ 

*deh3- > αελλ. δί-δω-μι. 

Tο μακρό κλειστό  (ου) προέρχεται από:
(1) μονοφθογγισμό του ΠΙΕ *ou, π.χ. ΠΙΕ (*gōus >) *gous > αελλ. 

βοῦς. 
(2) συναίρεση, π.χ. *ῥοος > ῥοῦς. 
(3) αντέκταση, π.χ. (*φέροντια >) *φερονσα > φέρουσα. 

Tο βραχύ ŏ πρέπει να διέφερε από το μακρό *ō όχι μόνο ποσοτικά 
αλλά και ποιοτικά. Tο βραχύ ŏ προφερόταν κάπως πιο κλειστό. Aυτό 
φαίνεται από το γεγονός ότι:

(1) το βραχύ λατ. u μεταγράφεται στην ελληνική με ο, π.χ. Σεπτό-
μιος < Septumius, και αντιστρόφως το ελλ. ο μεταγράφεται με βραχύ 
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λατ. u, π.χ. amurca < ἀμόργη.
(2) το αποτέλεσμα της συναίρεσης του ο + ο δεν είναι ω, όπως στη 

δωρική όπου το ο προφερόταν πιο ανοιχτό, αλλά ου, π.χ. δωρ. τῶ = 
αττ. τοῦ. 

Tο μακρό ω (ǭ) προφερόταν πιο ανοιχτό από το βραχύ ŏ. Στο συμπέ-
ρασμα αυτό οδηγεί και η χρήση του ω σε ηχομιμητικές λέξεις όπως 
βρωμᾶσθαι για τη φωνή του γαιδάρου, κρώζειν για τη φωνή του κό-
ρακα.

H σχέση του μακρού ανοιχτού ω (ǭ) προς το βραχύ ο (o) και το 
μακρό κλειστό ου () είναι η ίδια με αυτή του μακρού ανοιχτού η () 
προς το βραχύ ε (e) και το μακρό κλειστό ει (). H ποιοτική διαφορά, 
όμως, ανάμεσα στο βραχύ ο και στο μακρό ανοιχτό ω (ǭ) πρέπει να 
ήταν μικρότερη από αυτή ανάμεσα στο ε και στο η, αν τουλάχιστον 
κρίνουμε από το γεγονός ότι το ω τελικά συμπίπτει με το ο ενώ το η 
και το ε ακολουθούν διαφορετικές εξελίξεις.

Mόνο στη θεσσαλική (από το 400 π.X. και μετά) το ω προφερόταν 
πιο κλειστό και ταυτίστηκε με το ου, π.χ. κούνουπες = κώνωπες, δοῦρα 
= δῶρα, ἐρουτᾶ = ἐρωτᾶ. Tίθεται το ερώτημα αν η στένωση του ω στη 
θεσσαλική διάλεκτο έχει οποιαδήποτε σχέση με τη στένωση του άτο-
νου ο που παρατηρείται στα νεοελληνικά βόρεια ιδιώματα. H απάντη-
ση στο ερώτημα αυτό είναι αρνητική, διότι στη θεσσαλική είχαμε στέ-
νωση μόνο του ω (και όχι κάθε [o]), τόσο του άτονου όσο και του τονι-
σμένου, ενώ στα νεοελληνικά βόρεια ιδιώματα έχουμε στένωση κάθε 
[o] (και όχι μόνο του ω) αλλά μόνο του άτονου.

Παρόμοια εξέλιξη για τη μακεδονική μαρτυρεί το ἀκρουνοί· ὅροι, 
ὑπὸ Mακεδόνων (< *ἀκρωνοί), πρβ. όμως το όνομα Φιλώτας, που δεί-
χνει ότι η εξέλιξη αυτή δεν ήταν γενική στη μακεδονική. Φαίνεται ότι 
και στη λακωνική το ω προφέρεται πιο κλειστό και εξελίσσεται σε [u]. 
Aυτό τουλάχιστον δείχνουν τα τσακων. γρούσσα = γλώσσα, χούρα = 
χώρα.

Mετά την καθιέρωση του ιωνικού αλφαβήτου στην Aθήνα και σε 
άλλες πόλεις το ανοιχτό μακρό ǭ παριστάνεται με το ω, που αργότε-
ρα ονομάστηκε ὢ μέγα για να διακριθεί από το ὂ μικρόν. 

Όπως επισημάνθηκε, το κλειστό , όπως και το κλειστό , προέρχεται 
από μονοφθογγισμό του ου, π.χ. ΠΙΕ *gōus > αελλ. βοῦς, από αντε-
κτάσεις, π.χ. *βολ-να > βουλή, και από συναιρέσεις, π.χ. *νοος > νοῦς. 
Πρέπει να τονιστεί ότι στις δύο τελευταίες περιπτώσεις το ου δεν 
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προφέρθηκε ποτέ ως δίφθογγος. Tα τρία αυτά φαινόμενα δεν συμπί-
πτουν χρονικά. Eκτείνονται από τον 10ο αιώνα π.X. (πρώτη αντέκτα-
ση *βολ-να > βουλή) έως τον 6ο αιώνα π.X. (μονοφθογγισμός του 
ου). 

Tο νέο φώνημα // αποδίδεται με το γράφημα <ΟΥ>. Στην αττική 
το μακρό κλειστό [] πρέπει να έγινε [ū] στο τέλος του 5ου αιώνα 
π.X.

1.5 Τα φωνήεντα ŭ >  και ū > ȳ

Tο φωνηεντικό σύστημα της πρωτοελληνικής διέθετε ένα βραχύ ŭ και 
ένα μακρό ū, και τα φωνήεντα αυτά εξελίχθηκαν στην κλασική αττική 
σε  και ȳ αντίστοιχα.

Tο πρωτοελληνικό βραχύ ŭ (υ) προέρχεται από ΠΙΕ *ŭ, π.χ. ΠΙΕ 
*ŭgom > αελλ. ζυγόν. 

Tο πρωτοελληνικό μακρό ū (υ) προέρχεται από ΠΙΕ *ū, π.χ. ΠΙΕ 
*dhūmos > αελλ. θυμός. 

Tεκμήρια της προφοράς του υ ως [u] και [ū] στην αρχαϊκή (π.χ. ομη-
ρική) ελληνική είναι:

(1) η σύγκριση με άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, στις οποίες το 
ελλ. υ αντιστοιχεί σε [u] ή σε [ū], π.χ. ελλ. ζυγόν = λατ. iugum, σανσ. 
jugám, ελλ. θυμός = λατ. fūmus, σανσ. dhūmáḥ. Ωστόσο, το γεγονός 
αυτό από μόνο του δεν αποδεικνύει τίποτε για τη φύση του υ. 

(2) η προφορά του υ ως [u] στη βοιωτική, στη λακωνική και στην 
αρκαδοκυπριακή κατά την ιστορική εποχή. H προφορά [u] σε αυτές 
τις διαλέκτους αποδεικνύει ότι αυτή ήταν η προφορά του υ κατά την 
πρωτοελληνική εποχή, γιατί είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι το [u] έγι-
νε [y] και στις παραπάνω διαλέκτους ξαναέγινε [u]. Έτσι δεχόμαστε 
ότι, ως τον χρόνο εισαγωγής του φοινικικού αλφαβήτου και αρκετά 
αργότερα, το υ προφερόταν ως [u] σε όλες τις ελληνικές διαλέκτους. 

(3) τα ηχομιμητικά ρήματα μῡκάομαι για το μουκανητό των βοο-
ειδών (πρβ. λατ. mūgire), βρῡχάομαι για τον βρυχηθμό των λιονταριών 
(πρβ. λατ. rūgire), καθώς και το ουσ. κόκκυξ ‘κούκος’ (πρβ. λατ. 
cucūlus).

Tον 6ο αιώνα π.X., στην ιωνική, στην αττική και στην κορινθιακή, 
το [u] τρέπεται σε έναν φθόγγο που πρέπει να έμοιαζε με το γαλλ. u 
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και το γερμ. ü. Tεκμήρια αυτής της προφοράς είναι:
(1) η γραφή KY και όχι ϘY στις παλαιότερες αττικές επιγραφές 

(κανονικά πριν από τα πισινά φωνήεντα ο, υ γινόταν χρήση του κόππα 
Ϙ).

(2) η σποραδική γραφή αο και εο για τις διφθόγγους αυ και ευ σε 
ιωνικές επιγραφές του 6ου αιώνα π.X., γεγονός που δηλώνει ότι το υ 
δεν ήταν πλέον το κατάλληλο γράφημα για να αναπαραστήσει το 
δεύτερο στοιχείο των διφθόγγων [a] και [e], το οποίο παρέμεινε ένα 
πισινό ημίφωνο.

(3) η μεταγραφή του περσ. ονόματος Vištaspa ως Ὑστάσπης. Δεν 
είναι βέβαιο αν η χρήση του υ για να αποδοθεί το περσ. [i] δείχνει ότι 
το υ προφερόταν ως [i] (που θα αποτελούσε την ενδιάμεση βαθμίδα 
στην εξέλιξη του υ σε [y]) ή αν, για να αποδοθεί το [i], που αποτελεί-
ται από ένα στρογγυλό πισινό ημίφωνο και ένα μη στρογγυλό μπρο-
στινό φωνήεν, χρησιμοποιήθηκε ένα φώνημα που συνδυάζει τις ιδιό-
τητες “στρογγυλό” και “μπροστινό”, δηλαδή το [y]. 

(4) όταν οι Bοιωτοί υιοθέτησαν το αττικό αλφάβητο, διαπίστωσαν 
ότι το αττικό γράφημα <Y> ήταν ακατάλληλο για την απόδοση του 
ετυμολογικού [u] και, για τον λόγο αυτό, προτίμησαν να χρησιμοποι-
ήσουν το <OY>, π.χ. κούματα = κύματα, οὕδωρ = ὕδωρ. Όταν στη 
διάλεκτό τους το οι άρχισε να προφέρεται ως [y], χρησιμοποίησαν το 
<Y> για να αποδώσουν το φώνημα αυτό, π.χ. τυσ αλλυσ = τοῖς 
ἄλλοις.

H προφορά του υ ως [u] διατηρήθηκε στη Λακωνία, στη Bοιωτία, 
στη Φωκίδα, στην Kρήτη, στην Aρκαδία, στην Kύπρο, στη Λέσβο, στην 
Eύβοια. Στη Bοιωτία και στη Λακωνία, μετά από τα οδοντικά τ, δ, θ, σ 
και τα ένηχα λ, ν και ρ, το [u] τρέπεται σε [u], π.χ. βοιωτ. τιούχα = 
αττ. τύχη. H προφορά αυτή σώζεται στην τσακωνική, π.χ. τσακων. 
νιούττα = νύκτα, θιουρίδα = θυρίδα, αλλά γουνέκα = γυναίκα, άχουρα 
= άχυρα. H προφορά του υ ως [u] διατηρείται στα Mέγαρα, στην 
Kύμη, στην Aίγινα, στην παλαιά Aθήνα, π.χ. κυμαϊκό στούλος = σκύ-
λος. Πιθανά κατάλοιπα της προφοράς του υ ως [u] είναι τα νεοελλ. 
κουλούρι < κολλύριον, κουτί < κυτίον, μουστάκι < μυστάκιον, ξουράφι 
< ξυράφιον. Φαίνεται ότι η προφορά του υ ως [u] διατηρήθηκε και 
έξω από αυτή τη διαλεκτική ομάδα, αν κρίνουμε από τύπους όπως 
γιούφτος. 

H προφορά του υ ως [y] γενικεύεται στην κοινή και διαρκεί ως τον 
10 αιώνα μ.X., οπότε αρχίζει πλέον να προφέρεται ως [i]. Σε ινδοελ-
ληνικά νομίσματα του 2ου αιώνα π.X. το ελλ. υ αποδίδεται με ινδ. i, 
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π.χ. Διονυσίου = Dianisiyasa. Aυτό δεν σημαίνει ότι η τροπή [y] > [i] 
έγινε τόσο νωρίς αλλά απλώς ότι η ινδική δεν διέθετε φώνημα που να 
συνδυάζει τις ιδιότητες “στρογγυλό” και “μπροστινό”, οπότε απέδω-
σε το [y] με το μπροστινό μη στρογγυλό i. Oι Λατίνοι, που και αυτοί 
δεν είχαν το φώνημα /y/, αποδίδουν στην αρχή το υ με u (επιλέγουν, 
δηλαδή, για την απόδοση του στρογγυλού μπροστινού [y] το στρογ-
γυλό πισινό [u]), π.χ. Πύρρος > λατ. Burrus· αργότερα, όμως, με τη 
διάδοση της ελληνικής, υιοθετούν, τουλάχιστον στους κύκλους των 
μορφωμένων, την ελληνική προφορά [y] μαζί με το γράφημα <Y> (το 
οποίο και ονομάζουν y graecum), π.χ. ὕμνος > λατ. hymnus. 

H σύγχυση του υ με το ι που παρατηρείται σε αιγυπτιακούς πα-
πύρους του 2ου αιώνα π.X. φαίνεται πως αντικατοπτρίζει μια τοπική 
ιδιομορφία. Tο ότι η προφορά [y] διατηρούνταν κατά τον 4ο αιώνα 
μ.X. φαίνεται από το γεγονός ότι ο Oυλφίλας, στη μετάφρασή του της 
Kαινής Διαθήκης στη γοτθική, θεώρησε απαραίτητο να υιοθετήσει το 
ελληνικό γράφημα για τη μεταγραφή του υ των ελληνικών λέξεων.

Tο αρκτικό υ παίρνει πάντοτε δασεία. Σε μερικές λέξεις η δασύτη-
τα όχι μόνο δεν εξηγείται ετυμολογικά, π.χ. ὕδωρ – λατ. unda, αρχ. 
ινδ. udaka ‘νερό’, αλλά συχνά έρχεται και σε αντίθεση με τον νόμο του 
Grassmann, π.χ. ὑφαίνω αλλά αρχ. ινδ. ubhnati. 

Tο υ οι Βυζαντινοί το ονόμασαν ὓ ψιλόν για να το διακρίνουν από 
το οι, που τότε είχε την ίδια προφορά [y]. Aκόμη και αυτό το γεγονός 
υποδηλώνει τη διατήρηση της προφοράς του υ ως [y], γιατί γενικά οι 
Βυζαντινοί χρησιμοποιούν τον όρο ψιλόν ως αντίθετο του όρου δίφθογ-
γος και στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιδιαστέλλουν το υ (ψιλόν) 
προς το οι, το οποίο είχε την ίδια προφορά.
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2. Δίφθογγοι

Ως προς την προέλευσή τους οι δίφθογγοι της αρχαίας ελληνικής δι-
ακρίνονται σε: (α) αυτές που είναι κληρονομημένες από την ΠΙΕ, και 
τις οποίες η ελληνική διατήρησε σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με 
άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, και (β) αυτές που δημιουργήθηκαν 
στο πλαίσιο της αρχαίας ελληνικής.  

Τις πρώτες τις διαπιστώνουμε συγκρίνοντας λέξεις της αρχαίας 
ελληνικής με αντίστοιχες άλλων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. 

Oι δεύτερες προέρχονται κυρίως:
(1) από επένθεση, π.χ. *χαρ-ιω > χαίρω, *μορ-ια > μοῖρα, *τεκταν-

ιω > τεκταίνω, *καθαρ-ιω > καθαίρω.
(2) από συνάντηση φωνηέντων μετά την αποβολή των μεσοφωνη-

εντικών *s, * και * (ϝ), π.χ. *εσι > εἶ, *εϝιδον > εἶδον, *παϝιδς > 
παῖς.

Eπίσης, σε συγκεκριμένες διαλέκτους:
(3) από τροπή του ν σε ι πριν από ς στην αιολική και εν μέρει στην 

ηλειακή, π.χ. *τὰνς ἄλλανς > ταὶς ἄλλαις, *τὸνς ἄλλονς > τοὶς 
ἄλλοις. 

(4) από τροπή του υπερωικού λ σε υ πριν από σύμφωνο στην κρη-
τική, π.χ. ἀλκά > αὐκά, χαλκώ > καυχώ.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι αντεκτάσεις και οι συναιρέσεις δεν απο-
τελούν τρόπο δημιουργίας πραγματικών διφθόγγων παρά το γεγονός 
ότι γραφηματικά το αποτέλεσμα των αντεκτάσεων και των συναιρέ-
σεων έχει τη μορφή διφθόγγου, π.χ. *φέροντι > φέρουσι.

Oι βραχυδίφθογγοι της ΠΙΕ διατηρήθηκαν στην ελληνική τουλάχιστον 
ως την εποχή της εισαγωγής του αλφαβήτου. Στη συνέχεια παρατη-
ρείται μονοφθογγισμός των διφθόγγων και μάλιστα πρώτα αυτών που 
τα συστατικά τους έχουν μικρή διαφορά ανοίγματος και στη συνέχεια 
αυτών που τα συστατικά τους έχουν μεγαλύτερη διαφορά ανοίγμα-
τος. Έτσι, πρώτα μονοφθογγίζονται οι ει και ου και αργότερα οι αι και 
οι. Tέλος, το υ των διφθόγγων αυ και ευ εξελίσσεται σε τριβόμενο [v] 
ή [f]. Στο τέλος της ύστερης ελληνικής οι αρχαίες ελληνικές δίφθογγοι 
είχαν στο σύνολό τους εξαφανιστεί. Oι δίφθογγοι της νέας ελληνικής, 
π.χ. αηδόνι, κορόιδο, χαϊδεύω, είναι προϊόντα νεότερων φωνητικών 
εξελίξεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η φωνητική εξέλιξη των αρχαί-
ων ελληνικών διφθόγγων είναι ανεξάρτητη από την εξέλιξη των φω-
νηέντων που τις αποτελούν.
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2.1 Η δίφθογγος a (αι)

H δίφθογγος a (αι) προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *a, π.χ. ΠΙΕ *adhos > αελλ. αἶθος. 
(2) φωνητικές εξελίξεις που γίνονται στην αρχαία ελληνική, όπως 

επένθεση (*χαρ-ιω > χαίρω), συνάντηση των α και ι μετά την αποβολή 
των μεσοφωνηεντικών *s, * και * (ϝ), π.χ. *παϝιδς > παῖς.

Ότι το αι κατά την εποχή της εισαγωγής του αλφαβήτου στην 
Eλλάδα προφερόταν ως δίφθογγος [a] και όχι ως [e], όπως προφέρε-
ται στη νέα ελληνική, αποδεικνύεται από:

(1) τη σύγκριση αρχαίων ελληνικών λέξεων με αντίστοιχες λέξεις 
από άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, π.χ. αελλ. λαιός, λατ. laevus, 
π.σλαβ. lěvь. 

(2) την απόδοση σε άλλες γλώσσες δανείων από την αρχαία ελλη-
νική, π.χ. λατ. palaestra < παλαίστρα.

(3) την ίδια την αλφαβητική γραφή. Aν η δίφθογγος προφερόταν 
διαφορετικά και μάλιστα ως απλό φωνήεν, δεν υπήρχε λόγος να πα-
ρασταθεί με την ακολουθία <AI>.

Όπως σημειώθηκε, ο μονοφθογγισμός της διφθόγγου αι είναι με-
ταγενέστερος από τον μονοφθογγισμό των διφθόγγων ει και ου. Aυτό 
συνέβη γιατί τα στοιχεία που αποτελούν τη δίφθογγο αι είναι αρθρω-
τικά πιο απομακρυσμένα μεταξύ τους. Tο πρόβλημα είναι πότε μονο-
φθογγίστηκε η δίφθογγος αι στις επιμέρους διαλέκτους και ποια στά-
δια ακολούθησε η πορεία της προς τον μονοφθογγισμό. Στη Bοιωτία 
από τον 5ο αιώνα π.X. απαντούν γραφές όπως Ἀεσχρώνδας (= 
Aἰσχρώνδας), όπου το αε αποτελεί την ενδιάμεση βαθμίδα στην εξέ-
λιξη του αι σε ανοιχτό . Aυτό σημαίνει ότι αρχικά το υποτακτικό 
κλειστό φωνήεν ι τράπηκε στο μεσαίο [e] και στη συνέχεια τα δύο 
φωνήεντα μονοφθογγίστηκαν στο ανοιχτό , που βρίσκεται αρθρωτικά 
ανάμεσα στα [a] και [e]. O μονοφθογγισμός της διφθόγγου αι στη 
Bοιωτία άρχισε από τον 4ο αιώνα π.X. Tην τροπή αυτή μαρτυρούν 
γραφές όπως χηρε = χαῖρε, κη = καί, όπου το αι έχει εξελιχθεί σε η, 
δηλαδή σε ανοιχτό . Eνώ όμως στις υπόλοιπες διαλέκτους το  (< αι) 
εξελίχθηκε μετά την απώλεια της προσωδίας σε [e], στη βοιωτική εξε-
λίχθηκε σε ει, δηλαδή σε κλειστό , π.χ. Θηβεῖος = Θηβαῖος. Aπό τον 
2ο αιώνα π.X. αρχίζει η σύγχυση ανάμεσα στα αι και ε στην αιγυπτι-
ακή κοινή και στις διαλέκτους της M. Aσίας, π.χ. κλέε = κλαῖε. Στην 
αττική διάλεκτο η σύγχυση αυτή μαρτυρείται από τον 2ο αιώνα μ.X.
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2.2 Η δίφθογγος e (ει)

H δίφθογγος e (ει) προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *e, π.χ. ΠΙΕ *lekō > αελλ. λείπω, ΠΙΕ *bhedhō > αελλ. 

πείθω, λατ. *feidō > fīdō.
(2) φωνητικές εξελίξεις που γίνονται στην αρχαία ελληνική, όπως 

η συνάντηση των ε και ι μετά την αποβολή των μεσοφωνηεντικών *s, 
* και * (ϝ), π.χ. *εϝιδον > εἶδον, *εσι > εἶ.

Ότι το ει κατά την εποχή της εισαγωγής του φοινικικού αλφαβήτου 
στην Eλλάδα προφερόταν ως δίφθογγος [e] και όχι ως [i], όπως προ-
φέρεται στη νέα ελληνική, αποδεικνύεται από:

(1) τη σύγκριση αρχαίων ελληνικών λέξεων με αντίστοιχες λέξεις 
από άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, π.χ. αελλ. δείκνυμι, αρχ. λατ. 
deicerent < ΠΙΕ *dek-. 

(2) μεταπτωτικές αλλαγές, όπου στο ει της κανονικής βαθμίδας 
αντιστοιχεί το ι της μηδενικής ή το οι της ετεροιωμένης, π.χ. λείπω – 
ἔλιπον – λέλοιπα.

(3) γραφές όπως pe-i-se-i = πείσει στην κυπριακή συλλαβική γρα-
φή. 

(4) την ίδια την αλφαβητική γραφή. Aν η δίφθογγος προφερόταν 
διαφορετικά και μάλιστα ως απλό φωνήεν, δεν υπήρχε λόγος να πα-
ρασταθεί με την ακολουθία <EI>.

Στην εξέταση των διφθόγγων ει και ου πρέπει να προσέξουμε τη 
διάκριση των γνήσιων διφθόγγων ει και ου, δηλαδή αυτών που προ-
φέρονταν διφθογγικά, από τις νόθες διφθόγγους ει και ου, που είναι 
προϊόντα συναιρέσεων και αντεκτάσεων. Έτσι, παρατηρούμε ότι σε 
παλαιές επιγραφές από την Aττική το αποτέλεσμα συναίρεσης ή 
αντέκτασης παριστάνεται με <E>, π.χ. νεσθε = νεῖσθε < *νέεσθε, εναι 
= εἶναι < *ἔσναι, όπως και το βραχύ e. Παράλληλα υπάρχουν γραφές 
με <EI>, οι οποίες παριστάνουν την πραγματική δίφθογγο [e], π.χ. 
τειχος, πρβ. και ειπεν = εἰπεῖν, όπου συνυπάρχουν και οι δύο περιπτώ-
σεις. Ήδη από τον 6ο αιώνα π.X. εμφανίζεται σποραδικά μια αλλαγή 
στην ορθογραφία, η οποία γενικεύεται τον 4ο αιώνα π.X. Συγκεκριμέ-
να, το γράφημα <EI> παριστάνει πλέον τόσο τη δίφθογγο [e] όσο και 
το αποτέλεσμα της συναίρεσης ή της αντέκτασης του e. Aυτό σημαί-
νει ότι η δίφθογγος συνέπεσε με το μακρό κλειστό , που ήταν το 
αποτέλεσμα της συναίρεσης ή της αντέκτασης του e.

Όπως ήδη σημειώθηκε, οι δίφθογγοι ει και ου μονοφθογγίστηκαν 
αρκετά νωρίς. Στην Kόρινθο, ήδη από τον 7ο με 6ο αιώνα π.X., γίνεται 



[ 68 ]

χρήση του γραφήματος <E>, που είναι διαφορετικό από το <Β>που 
χρησιμοποιείται για να δηλωθούν τα ε και η, για να παρασταθεί τόσο 
η γνήσια όσο και η νόθη δίφθογγος ει. Aυτό σημαίνει ότι ήδη από την 
εποχή αυτή το ει προφερόταν ως κλειστό . 

Όπως σημειώσαμε αναφερόμενοι στα ε, η και ει, το κλειστό  τρά-
πηκε στη Bοιωτία σε ī ήδη από τον 5ο αιώνα π.X. (εχι = ἔχει). Στην 
Aττική το ει συμπίπτει με το ι τον 3ο με 2ο αιώνα π.X. (ἰς = εἰς). Σε 
θέση πριν από α, ο η προφορά  διατηρείται περισσότερο. Έτσι δικαι-
ολογούνται οι λατινικοί τύποι balneus < ελλ. βαλανεῖον, platea < ελλ. 
πλατεῖα. 

2.3 Η δίφθογγος o (οι)

H δίφθογγος o (οι) προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *o, π.χ. ΠΙΕ *oda > αελλ. οἶδα. 
(2) φωνητικές εξελίξεις που γίνονται στην αρχαία ελληνική, όπως 

επένθεση (*μορ-ια > μοῖρα), συνάντηση των ο και ι μετά την αποβολή 
των μεσοφωνηεντικών *s, * και * (ϝ), π.χ. *οϝις > ὄις.

Ότι το οι κατά την εποχή της εισαγωγής του φοινικικού αλφαβή-
του στην Eλλάδα προφερόταν ως δίφθογγος [o] και όχι ως [i], όπως 
προφέρεται στη νέα ελληνική, αποδεικνύεται από:

(1) τη σύγκριση αρχαίων ελληνικών λέξεων με αντίστοιχες λέξεις 
από άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, π.χ. αελλ. οἰνή ‘άσος’, αρχ. λατ. 
oino(m) (> λατ. ūnum) < ΠΙΕ *onos ‘ένα’.

(2) τη μεταπτωτική αλλαγή ει – οι, στην κανονική και στην ετε-
ροιωμένη βαθμίδα, π.χ. λείπω – λοιπός, ἀμείβω – ἀμοιβή.

(3) την απόδοση σε άλλες γλώσσες δανείων από την αρχαία ελλη-
νική, π.χ. λατ. poena < ποινή. 

(4) την ίδια την αλφαβητική γραφή. Aν η δίφθογγος οι προφερόταν 
διαφορετικά και μάλιστα ως απλό φωνήεν, δεν υπήρχε λόγος να πα-
ρασταθεί με την ακολουθία <OI>.

H δίφθογγος οι απαρτίζεται, όπως και η δίφθογγος αι, από φωνη-
εντικά στοιχεία αρθρωτικά απομακρυσμένα και η εξέλιξή τους ήταν 
περίπου όμοια. Tα στάδια της εξέλιξης της διφθόγγου οι από την 
αρχική της διφθογγική μορφή στο σημερινό απλό φώνημα /i/ δεν είναι 
εντελώς γνωστά. Tις πρώτες μαρτυρίες της εξέλιξης του οι τις βρί-
σκουμε στη Bοιωτία, όπου από τον 5ο αιώνα π.X. έχουμε τις γραφές 
Xοερίλος = Xοιρίλος, Mοέριχος = Mοίριχος, κοέρανος = κοίρανος, δη-
λαδή με οε στη θέση του οι. Tα δύο φωνήματα /o/ και /e/ είναι και τα 
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δύο μεσαίου βαθμού ανοίγματος, το πρώτο όμως είναι πισινό στρογ-
γυλό και το δεύτερο μπροστινό μη στρογγυλό. Aπό την αφομοίωσή 
τους προήλθε ένα φώνημα στρογγυλό, πιθανότατα /ȫ/, που στη συνέ-
χεια εξελίχθηκε σε /ȳ/. Oι τύποι με  /ȳ/, που αποδίδεται με υ, μαρτυ-
ρούνται στη Bοιωτία ήδη από τον 3ο αιώνα π.X. (ϝῡκία = οἰκία, κατά-
λυπον = κατάλοιπον). Tο φώνημα /ȳ/ (< οι) κλείνει ακόμη περισσότερο 
στη βοιωτική, όπως φανερώνει η παράστασή του με ει, π.χ. ἄλλει (= 
ἄλλοι). H σύγχυση ανάμεσα στα οι και υ, που για άλλες διαλέκτους 
είναι μαρτυρημένη από τον 3ο αιώνα π.X., στην αττική διάλεκτο γε-
νικεύεται τον 3ο αιώνα μ.X. Tο οι, όπως και το υ, προφέρεται ως [y] 
ως τον 9ο ή 10ο αιώνα μ.X., οπότε και τα δύο αποκτούν τη σημερινή 
τους προφορά [i]. 

H προφορά του οι ως [u] (< [y]) απαντά σε μια ομάδα νεοελληνι-
κών διαλέκτων (στα Mέγαρα, στην Kύμη, στην Aίγινα, στην Παλαιά 
Aθήνα), όπου έχουμε τύπους όπως χιούρος = χοίρος, τουλία = κοι-
λιά. 

2.4 Η δίφθογγος u (υι)

H δίφθογγος u (υι) διαφέρει από τις υπόλοιπες διφθόγγους σε δύο 
σημεία: (α) δεν έχει ινδοευρωπαϊκή προέλευση αλλά προέρχεται απο-
κλειστικά από φωνητικές εξελίξεις που γίνονται στην αρχαία ελληνική, 
και συγκεκριμένα από τη συνάντηση των υ και ι μετά την αποβολή 
των μεσοφωνηεντικών *s, * και * (ϝ), π.χ. *πληθύϝι > πληθυῖ, *ϝιδυ-
σια > *ϝιδυῖα, *μυσια > μυῖα κ.ά., και (β) σε αντίθεση με τις άλλες δι-
φθόγγους, τα στοιχεία που την αποτελούν είναι του ίδιου βαθμού 
ανοίγματος, δηλαδή κλειστά.

Στην αττικοϊωνική ήδη από τον 6ο αιώνα π.X. παρατηρείται απο-
βολή του ι της διφθόγγου υι στο εσωτερικό λέξης αλλά διατήρηση του 
ληκτικού -υι της δοτικής ενικού, όπου υπερισχύει η ανάγκη να διατη-
ρηθεί το -ι ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της δοτικής. H αποβολή του 
ι διευκολύνθηκε από την τροπή του υ σε [y], γεγονός που είχε ως απο-
τέλεσμα τη δημιουργία ενός φθόγγου αρθρωτικά πλησιέστερου προς 
το ι. H δίφθογγος [y] τρέπεται σε /ȳ/ πριν από το 400 π.X. Tην περί-
οδο του Αττικισμού οι γραμματικοί επαναφέρουν τη γραφή με υι, που 
όμως δεν είχε φωνητικό αντίκρισμα.

Στις διαλέκτους όπου το υ διατήρησε την αρχαία του προφορά ως 
[u], η δίφθογγος υι διατηρήθηκε τόσο στο τέλος όσο και στο εσωτερι-
κό λέξης, π.χ. ηλειακό θυίω, δεκάφυιον (Kαλλίμαχος). 
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Στη λεσβιακή διάλεκτο η δίφθογγος υι εμφανίζεται και σε ρήματα 
όπως φυίω, λυίω με πρόληψη και φωνηεντοποίηση του ι των ρημάτων 
σε -ιω, π.χ. ΠΙΕ *bhū- > αελλ. *φύϝ-ιω > φύ-ιω > φυίω. O τύπος φύω 
σχηματίστηκε με βάση τον αόριστο ἔφυσα. 

2.5 Η δίφθογγος o (ου)

H δίφθογγος o (ου) προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *o, π.χ. ΠΙΕ *odhar > αελλ. οὖθαρ. 
(2) φωνητικές εξελίξεις που γίνονται στην αρχαία ελληνική, όπως 

η συνάντηση των ο και υ, π.χ. *so u + δεικτικό -το > οὗτος.
Ότι το ου κατά την εποχή της εισαγωγής του αλφαβήτου στην 

Eλλάδα προφερόταν ως δίφθογγος [o] και όχι ως [u], όπως προφέρε-
ται στη νέα ελληνική, αποδεικνύεται από:

(1) τη σύγκριση αρχαίων ελληνικών λέξεων με αντίστοιχες λέξεις 
από άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, π.χ. αελλ. ἀκούω, γοτθ. hausja < 
ΠΙΕ *(a)kos-ō. 

(2) μεταπτωτικές αλλαγές, όπου στο ευ της κανονικής βαθμίδας 
αντιστοιχεί το ου της ετεροιωμένης, π.χ. σπεύδω – σπουδή, κέλευθος 
– ἀκόλουθος.

(3) το κυπριακό συλλαβικό αλφάβητο, όπου εμφανίζονται γραφές 
όπως a-ro-u-ra-i = ἀρούρᾳ.

H εξέλιξη της διφθόγγου ου είναι παρόμοια με αυτή της διφθόγγου 
ει. H δίφθογγος ου μονοφθογγίζεται τον 6ο αιώνα π.X. σε μακρό κλει-
στό []. Tο νέο φώνημα, για το οποίο διατηρήθηκε η γραφή ου, συμπί-
πτει με τη νόθη δίφθογγο ου [] που, όπως αναφέρθηκε, ήταν προϊόν 
συναιρέσεων και αντεκτάσεων. 

Στην εξέταση της διφθόγγου ου, όπως και της ει, πρέπει να προ-
σέξουμε τη διάκριση της γνήσιας διφθόγγου ου, δηλαδή αυτής που 
προφερόταν διφθογγικά, από τη νόθη δίφθογγο ου, που είναι προϊόν 
συναιρέσεων και αντεκτάσεων. Έτσι, παρατηρούμε ότι σε παλαιές 
επιγραφές από την Aττική το αποτέλεσμα συναίρεσης ή αντέκτασης 
παριστάνεται με <O>, π.χ. μισθοντα = μισθοῦντα, ελθοσαν = ἐλθοῦσαν, 
όπως και το βραχύ o. Παράλληλα υπάρχουν γραφές με <OY>, οι οποί-
ες παριστάνουν την πραγματική δίφθογγο [o], π.χ. (κύριο όνομα) 
σπουδιας, πρβ. και ακολουθοντα = ἀκολουθοῦντα, όπου συνυπάρχουν 
και οι δύο περιπτώσεις. Aπό τον 6ο αιώνα π.X. ως τον 4ο αιώνα π.X. 
εμφανίζεται σποραδικά μια αλλαγή στην ορθογραφία. Συγκεκριμένα, 
το <OY> παριστάνει πλέον τόσο τη δίφθογγο [o] όσο και το αποτέ-
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λεσμα της συναίρεσης ή της αντέκτασης του o. Aυτό σημαίνει ότι η 
δίφθογγος συνέπεσε με το μακρό κλειστό , που ήταν το αποτέλεσμα 
της συναίρεσης ή της αντέκτασης του o.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το φώνημα [] τρέπεται ήδη από τον 5ο 
αιώνα π.X. σε [ū]. Aπό τότε το μόνο που άλλαξε στην προφορά του 
είναι η τροπή του από μακρό σε βραχύ. Σε διαλέκτους όπως η βοιω-
τική, στην οποία το ῡ (< ΠΙΕ *ū) διατήρησε την προφορά του ως [ū] 
και δεν εξελίχθηκε σε /ȳ/, έχουμε σύμπτωση της προφοράς του ῡ και 
του ου.

2.6 Οι δίφθογγοι a (αυ) και e (ευ)

Oι δίφθογγοι a (αυ) και e (ευ) προέρχονται αντίστοιχα από:
(1) ΠΙΕ *a, π.χ. ΠΙΕ *taros > αελλ. ταῦρος. 
    ΠΙΕ *e, π.χ. ΠΙΕ *lekos > αελλ. λευκός. 
(2) φωνητικές εξελίξεις που γίνονται στην αρχαία ελληνική, όπως 

η συνάντηση των α και υ ή των ε και υ μετά την αποβολή των μεσο-
φωνηεντικών *s, * και * (ϝ),  π.χ. *esu > εὖ. Eπίσης, από την τροπή 
μακροδιφθόγγων με υποτακτικό * σε βραχυδιφθόγγους, π.χ. *Zηυς 
> Zεύς. 

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ΠΙΕ διφθόγγους, οι αυ και ευ δεν 
μονοφθογγίστηκαν, αλλά διατήρησαν το δεύτερο στοιχείο τους ως 
εξακολουθητικό σύμφωνο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το υποτακτικό 
υ των διφθόγγων αυ και ευ δεν προφερόταν ούτε ως καθαρό φωνήεν 
[u] ούτε ως [y] ούτε ως δίγαμμα ϝ.

(1) Aν το υποτακτικό υ προφερόταν ως κανονικό φωνήεν [u], θα 
έπρεπε, ακολουθώντας την εξέλιξη αυτού του φωνήματος, να εξελιχθεί 
σε [y] και στη συνέχεια σε [i]. Στην περίπτωση αυτή το αὐτός θα έπρε-
πε σήμερα να προφέρεται [aitos], όπως το ὕπνος προφέρεται [ipnos]. 

(2) Oι Bοιωτοί που πρόφεραν το υ ως [u] και το έγραφαν με ου θα 
έπρεπε να γράφουν *ἀουτός, όπως έγραφαν τούχα αντί τύχη. 

(3) Στην παμφυλιακή παρίσταναν το υποτακτικό υ με ειδικό σύμ-
βολο И, π.χ. αИτόν = αὐτόν, αν και είχαν στη διάθεσή τους τόσο το 
γράφημα <υ> όσο και το γράφημα <ϝ>. 

Oι πρώτες μαρτυρίες της εξέλιξης του υποτακτικού υ σε σύμφωνο 
εμφανίζονται στα τέλη του 3ου αιώνα π.X. (εὕδομον αντί ἕβδομον στη 
Bοιωτία). Σε αιγυπτιακούς παπύρους του 2ου αιώνα π.X. εμφανίζεται 
η γραφή ραυδους αντί ῥάβδους. Oι γραφές αυτές είναι κατανοητές 
μόνο αν δεχτούμε ότι το υ προφερόταν ως σύμφωνο και ότι το β είχε 
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ήδη εξελιχθεί σε εξακολουθητικό [v]. Δεν είναι γνωστό πότε ολοκλη-
ρώθηκε η συμφωνοποίηση του υποτακτικού υ και πότε άρχισαν οι 
παλαιές δίφθογγοι αυ και ευ να προφέρονται ως [av] και [ev] πριν από 
φωνήεντα και ηχηρά σύμφωνα και ως [af] και [ef] πριν από άηχα σύμ-
φωνα. O Kοϊντιλιανός, μιλώντας περί των διφθόγγων διὰ τοῦ υ συντι-
θεμένων γράφει: εὐτονωτέρους γὰρ αὗται παρέχονται τοὺς ἤχους, 
ἀμφότερα φανερῶς ἐκβοῶσαι τὰ φωνήεντα. Aν η πληροφορία αυτή 
είναι ακριβής, πρέπει να δεχτούμε ότι τον 2ο αιώνα μ.X. το υποτακτι-
κό υ των διφθόγγων αυ και ευ δεν προφερόταν ως σύμφωνο.

2.7 Οι μακροδίφθογγοι

Oι μακροδίφθογγοι της ΠΙΕ διατηρήθηκαν στην ελληνική μόνο στο 
τέλος λέξης:

(1) ΠΙΕ *-ōi > αελλ. -ῳ, π.χ. ἵππῳ. 
(2) ΠΙΕ *-āi > αελλ. -ᾳ, π.χ. χώρᾳ. 
(3) ΠΙΕ *-ēi > αελλ. -ῃ, π.χ. πύλῃ. 
Oι λόγοι που οδήγησαν στη διατήρηση των ΠΙΕ μακροδιφθόγγων 

μόνο στο τέλος λέξης είναι κυρίως μορφολογικοί, καθώς το υποτακτι-
κό τους στοιχείο ήταν προσδιορισμένο μορφολογικά ως χαρακτηρι-
στικό της δοτικής.

Στο εσωτερικό λέξης τράπηκαν σε βραχυδιφθόγγους, με βράχυνση 
του πρώτου στοιχείου σύμφωνα με τον νόμο του Osthoff (μακρό φω-
νήεν βραχύνεται, όταν ακολουθεί ημίφωνο , , l, r, m, n + σύμφωνο), 
π.χ. *dēus > *Zηυς > Zεύς, *gōus > βοῦς, οργαν. πληθ. *-ōis > δοτ. 
πληθ. -οις, π.χ. λύκωις > λύκοις. Στο σημείο αυτό διαφοροποιούνται 
ορισμένες διάλεκτοι όπως η κρητική, όπου αποβάλλεται το ημίφωνο 
και το μακρό φωνήεν διατηρεί την ποσότητά του, π.χ. *gōus > βῶς.

Oι περισσότερες μακροδίφθογγοι προέρχονται από συναίρεση ή 
αναλογικούς σχηματισμούς, π.χ.

(1) ᾱͅ < α + ει,  π.χ. ἀείδω > ᾄδω, τιμάει > τιμᾷ. 
(2) ῃ < α + ει,  π.χ. ιων. δοτ. πληθ. πληγῇσι (ΠΙΕ τοπ. πληθ. 

-āsu > πρωτοελλ. -āsi > αελλ. -αῖσι > ιων. -ῇσι).
(3) ῳ < α + οι,  π.χ. ἀοιδή > ᾠδή, ἐγὼ οἶμαι > ἐγῷμαι
(4) ᾱυ < ο + αυ,  π.χ. *ἑοὶ αὐτῷ > ἑᾱυτῷ.
(5) ηυ < ο + αυ,  π.χ. ομηρ. νηῦς αναλογικά προς τη γεν. νηός.
(6) ωυ < ο + αυ,  π.χ. *ἑοὶ αὐτῷ > ιων. ἑωυτῷ.
Mακροδίφθογγοι εμφανίζονται και ως αποτέλεσμα συναίρεσης της 

αύξησης ἐ- με το αρκτικό φωνήεν του ρήματος, π.χ. αἰσθάνομαι – 
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ᾐσθόμην, αὐξάνω – ηὔξανον, εὔχομαι – ηὐχόμην.
Όλες οι μακροδίφθογγοι είναι εξαιρετικά ασταθείς. Yφίστανται 

δύο κατηγορίες αλλαγών, είτε αποβολή (αποσιώπηση) του δεύτερου 
στοιχείου (π.χ. *ēi > ē) είτε βράχυνση του μακρού στοιχείου (π.χ. *ēi > 
ei).

H αποσιώπηση του ι αρχίζει από τον 6ο αιώνα π.X., ιδιαίτερα στη 
δοτική ενικού του άρθρου και μάλιστα όταν η επόμενη λέξη αρχίζει 
από φωνήεν, π.χ. τῆ Ἀφροδίτῃ, τῆ ἵερῇ. Σε αττικές επιγραφές από τον 
2ο αιώνα π.X. οι τύποι με ληκτικό -αι ή -ωι εναλλάσσονται με αυτούς 
με ληκτικό -α ή -ω. Στην ιωνική της M. Aσίας μαρτυρείται από τον 4ο 
αιώνα π.X. η εναλλαγή ληκτικού -ηι ή -η ενώ στην κυπριακή, στη θεσ-
σαλική και στη λεσβιακή μαρτυρείται η εναλλαγή ηι, ᾱι και ωι με η, ᾱ 
και ω αντίστοιχα. 

Στο εσωτερικό λέξης πιο συνηθισμένη είναι η βράχυνση του μακρού 
στοιχείου. Στην αττική διάλεκτο παρατηρείται μερικές φορές βράχυν-
ση του ωι σε οι, π.χ. τοῖ δήμοι, τοῖ Διονύσῳ κτλ. Tο οι που προήλθε από 
βράχυνση της μακροδιφθόγγου ωι φαίνεται ότι διέφερε από τη δί-
φθογγο οι και αυτό γιατί το πρώτο στοιχείο της, που προερχόταν από 
το ανοιχτό ω, προφερόταν πιο ανοιχτό από το αρκτικό στοιχείο της 
διφθόγγου οι. H βράχυνση αυτή ήταν τοπικά περιορισμένη και στην 
κοινή επικράτησε η προφορά του ωι ως ω. 

Για την τροπή του ηι σε ει αξίζει να ειπωθεί κάτι περισσότερο, κα-
θώς η τροπή αυτή αντικατοπτρίζεται στην ορθογραφία έως σήμερα. 
Aπό το 380 π.X. μαρτυρούνται οι γραφές Ἀριστείδης, κλείς, λειτουρ-
γεῖν, λειστής, παρειά αντί των Ἀριστήιδης, κληίς, ληιτουργεῖν, ληιστής, 
παρηιά. Στους ρωμαϊκούς χρόνους το ει εξελίσσεται σε ι και έτσι μαρ-
τυρούνται σε επιγραφές οι τύποι λιτουργία, Ἠρακλίδης κτλ. Oι λόγιοι 
όμως επανέφεραν την ιστορική ορθογραφία και έτσι έμειναν ως τις 
μέρες μας τα ληστής, χρήζω πλάι στα λειτουργώ, κλείω κτλ. 

Tον 1ο αιώνα π.X., όπως μας πληροφορεί ο Διονύσιος ο Θραξ στη 
γραμματική του, το υποτακτικό ι δεν προφερόταν ούτε από τους λο-
γίους διὰ τοῦ αι προσγραφομένου μὲν τοῦ ι, μὴ συνεκφωνουμένου δέ. 
Tο -ι επανεισάγεται κάτω από την επίδραση του αττικισμού ως προ-
σγεγραμμένο ιώτα, που στους βυζαντινούς χρόνους μεταβάλλεται σε 
υπογεγραμμένο ι, ή υπογεγραμμένη.
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3. Μεταπτώσεις

Ένα από τα χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής και των άλλων 
ινδοευρωπαϊκών γλωσσών είναι ότι συχνά μια συγκεκριμένη ομάδα 
φωνηέντων μεταβάλλεται με βάση αυστηρούς κανόνες μέσα στο ριζι-
κό ή στο γραμματικό μόρφημα ορισμένων λέξεων. Mια τέτοια μετα-
βολή εμφανίζεται, για παράδειγμα, στα αελλ. λείπω – λέλοιπα – ἔλι-
πον, πα-τέρ-α – ἀπά-τορ-α – πα-τήρ και στα λατ. tĕgō – tŏga – tēgula. 
Oι εναλλαγές αελλ. ει – οι – ι, ε – ο – η και λατ. ĕ – ŏ – ē δεν μπορούν 
να ερμηνευθούν με βάση την ελληνική ή τη λατινική ιστορική φωνητι-
κή αντίστοιχα, αλλά, αφού εμφανίζονται και σε άλλες ινδοευρωπαϊκές 
γλώσσες, πρέπει να αναχθούν στην ΠΙΕ. Aυτό το είδος των φωνηεντι-
κών μεταβολών ονομάζεται μετάπτωση (γερμ. Ablaut, ήδη από την 
εποχή του J. Grimm, γαλλ. apophonie). H μετάπτωση ορίζεται, λοιπόν, 
ως η κληρονομημένη από την ΠΙΕ κανονική εναλλαγή ορισμένων φω-
νηέντων σε ετυμολογικά συνδεόμενα μέρη λέξεων, π.χ. 
  βρέχω – βροχή

  τρέφω – τροφή
  πνέω – πνοή
  ῥέω – ῥοή
  ῥήγνυμι – ῥωγμή
  ἀνά-πηρος – ταλαί-πωρος.
Διακρίνονται δύο είδη μετάπτωσης: η ποιοτική μετάπτωση (γερμ. 

qualitativer Ablaut ή Abtönung), όπου μεταβάλλεται το ποιόν των φω-
νηέντων, π.χ. αελλ. λέγω – λόγος, λείπω – λέλοιπα, και η ποσοτική 
μετάπτωση (γερμ. quantitativer Ablaut ή Abstufung), όπου μεταβάλλε-
ται η ποσότητα των φωνηέντων (μακρό φωνήεν ή δίφθογγος εναλλάσ-
σεται με βραχύ), π.χ. ποι-μέν-α – ποι-μήν. 

Aποτέλεσμα του συνδυασμού ποιοτικών και ποσοτικών μεταβολών 
είναι η εμφάνιση πέντε βαθμίδων: (α) κανονική ή πλήρης βαθμίδα 
(γερμ. Normalstufe ή Vollstufe)· (β) μηδενική βαθμίδα (γερμ. Nullstufe)· 
(γ) ετεροιωμένη βαθμίδα (γερμ. Abtönungstufe)· (δ) εκτεταμένη βαθ-
μίδα (γερμ. Dehnstufe)· και (ε) ετεροιωμένη εκτεταμένη βαθμίδα (γερμ. 
abgetönte Dehnstufe). H κανονική και η ετεροιωμένη βαθμίδα εμφανί-
ζονται και με το κοινό όνομα πλήρης βαθμίδα. H μηδενική βαθμίδα 
συχνά διακρίνεται σε μηδενική και συνεσταλμένη. Στην πρώτη το φω-
νήεν απουσιάζει χωρίς άλλες αλλαγές (πέτομαι – ἐπτόμην), στη δεύ-
τερη το ένηχο (*l, *r, *m, *n) της κανονικής βαθμίδας τρέπεται σε 
συλλαβικό (*, *, *, *), π.χ. *st-tos > σταλ-τός (στέλ-λω). Στο πα-
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ράδειγμα που ακολουθεί εμφανίζεται μια πλήρης σειρά με τις πέντε 
βαθμίδες που αναφέρθηκαν (K = Κανονική, E = Ετεροιωμένη, M = 
Μηδενική, Eκ = Εκτεταμένη, EΕκ = Ετεροιωμένη Eκτεταμένη):

K E M Eκ EEκ
πα-τέρ-α  εὐπά-τορ-α πα-τρ-ός  πα-τήρ εὐπά-τωρ

Tο βασικό φωνήεν μιας σειράς (δηλαδή το φωνήεν της κανονικής βαθ-
μίδας) μπορεί να είναι βραχύ (ή βραχυδίφθογγος) ή μακρό (ή μακρο-
δίφθογγος). Mε βάση αυτό διακρίνουμε βραχύχρονες και μακρόχρονες 
μεταπτωτικές σειρές.

3.1 Οι βραχύχρονες μεταπτωτικές σειρές

H πιο συνηθισμένη μορφή ινδοευρωπαϊκής μετάπτωσης είναι αυτή 
στην οποία τα ĕ και ŏ εμφανίζονται ως φωνήεντα της πλήρους βαθμί-
δας (κανονικής και ετεροιωμένης αντίστοιχα).

K E M Eκ EEκ
πέδον  πόδα ἐπίβδαι  πηδῶ πώς
   (< *ἐπίπδαι)  (< *πώδ-ς)

Tα φωνήεντα της κανονικής σειράς συνδυάζονται επίσης με υγρά, με 
έρρινα και με ημίφωνα (, ) και εμφανίζονται με μορφή διφθόγγων. 
Στις περιπτώσεις αυτές στη μηδενική βαθμίδα παραμένουν μόνο τα 
υγρά, τα έρρινα και τα ημίφωνα. Έτσι, έχουμε τις ακόλουθες σειρές:

 K  E  M
(1) ĕ   ŏ   i
 λείπω  λέλοιπα ἔλιπον
 πείθω  πέποιθα πιθανός, πιστός < *πιθτός 
(2) ĕ   ŏ   u
 ἐλεύσομαι εἰλήλουθα ἤλυθον
 σπεύδω  σπουδή
 κέλευθος ἀκόλουθος
 ῥέω < *sreō ῥοῦς < *sroos ῥύσις
 λευκός     λύχνος < *luk-snos
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 K E M Eκ. – EEκ.
(3) ĕr ŏr r ή  ēr – ōr
 φέρω φόρος δίφρος,     – φώρ
   φαρέτρα
 κείρω < *ker-ō κορμός καρτός < *k-tos
(4) ĕl ŏl l ή  ēl – ōl
 στέλλω στόλος ἔσταλμαι
(5) ĕn ŏn n ή  ēn – ōn
 φρένες ἄφρονα  φρήν – ἄφρων
 τείνω < *ten-ō τόνος τατός < *t-tos
(6) ĕm ŏm m ή  ēm – ōm
 νέμω νόμος       – νωμάω

3.2 Οι μακρόχρονες μεταπτωτικές σειρές

Kανονικά τα μακρά φωνήεντα ā, ē και ō απαντούν στην εκτεταμένη 
και στην ετεροιωμένη εκτεταμένη βαθμίδα. Ωστόσο, σε μια σειρά ΠΙΕ 
ριζών απαντούν – φαινομενικά, όπως θα φανεί στη συνέχεια (βλ. λα-
ρυγγική θεωρία) – ως βασικά φωνήεντα στην πλήρη βαθμίδα. Στις 
σειρές αυτές μπορεί να εμφανιστεί τόσο η ποιοτική αποφωνία, η οποία 
χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή ē – ō και ā – ō, όσο και η ποσοτική 
αποφωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή μεταξύ πλή-
ρους και μηδενικής βαθμίδας. H μηδενική βαθμίδα στις μακρόχρονες 
σειρές θεωρήθηκε ότι είναι είναι ο μουρμουριστός φθόγγος ǝ (schwa 
indogermanicum). Όπως είναι φυσικό, στις σειρές αυτές δεν υπάρχει 
εκτεταμένη βαθμίδα. 

 K  E  M
(1) ā  ō  ǝ
 φᾱμί  φωνή  φάσις (< *bhǝ-)
(2) ē  ō  ǝ
 τίθημι  θωμός  θετός, θέσις (< *dhǝ-)
(3) ā    ǝ
 ἵστᾱμι    στατός, στάσις (< *stǝ-)
(4) ō    ǝ
 δίδωμι    δοτός, δόσις (< *dǝ-)

3.3  Μεταπτωτικές σειρές και μορφολογία

Tο ότι οι διάφορες βαθμίδες εμφανίζονται κατά κανόνα σε ορισμένα 
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μορφήματα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμε-
σα στις μεταπτώσεις και στη μορφολογία. Στη συνέχεια αναφέρονται 
οι βαθμίδες και οι βασικότεροι μορφολογικοί τύποι στους οποίους εμ-
φανίζονται.

(1) Kανονική βαθμίδα:
(α) στο ριζικό μόρφημα του ενεστώτα και του παρατατικού των 

θεματικών ρημάτων: λέγω – ἔλεγον, φέρω – ἔφερον, σπεύδω – ἔσπευ-
δον·

(β) στον ενικό του ενεστώτα των αθέματων ρημάτων: δίδωμι·
(γ) στο ριζικό μόρφημα του μέλλοντα και του αορίστου των θεμα-

τικών ρημάτων: τρέψω, σπεύσω – ἔσπευσα·
(δ) σε ουδέτερα ουσιαστικά σε -ος και -μα: ζεῦγος, ζεῦγμα.
(2) Eτεροιωμένη βαθμίδα:
(α) στο ριζικό μόρφημα του ενικού του ενεργητικού παρακειμένου: 

λέλοιπα, γέγονα·
(β) σε αρσενικά και θηλυκά ουσιαστικά σε -ος ή -α (και -η): λόγος, 

φορά, σπουδή.
(3) Mηδενική βαθμίδα:
(α) στο ριζικό μόρφημα β΄ αορίστων: ἔλιπον, ἔφυγον·
(β) στο ριζικό μόρφημα ρημάτων που σχηματίζονται με ενεστωτικό 

αναδιπλασιασμό: ἴσχω (< *si-sgh-· ρίζα *segh-, πρβ. ἔχω), γίγνομαι·
(γ) στον πληθυντικό του ενεστώτα των αθέματων ρημάτων: δίδο-

μεν·
(δ) σε ρηματικά επίθετα σε -τός: τᾰτός, πιστός (< *πιθ-τός)·
(ε) σε ρηματικά ουσιαστικά σε -τις, -σις: τάσις, πίστις, θέσις·
(ϛ) στο δεύτερο συνθετικό σύνθετων λέξεων: δί-φρος (πρβ. φέρω), 

πρόσ-φυξ (πρβ. φεύγω).
(4) Eκτεταμένη βαθμίδα:
(α) σε (ανα)διπλασιασμένους ρηματικούς και ονοματικούς τύπους: 

ὄδ-ωδ-α, ἀγ-ωγ-ή·
(β) στο παραγωγικό μόρφημα της ονομαστικής ενικού ονομάτων 

σε -τήρ, -μήν, -ής: πα-τήρ, ποι-μήν, ἐκτεν-ής σε αντιδιαστολή προς τα: 
πα-τρός (γεν., μηδενική βαθμίδα), ποι-μένα (αιτ., κανονική βαθμίδα), 
*ἐκτεν-εσ-ος > *ἐκτεν-εος ἐκτεν-οῦς (γεν., κανονική βαθμίδα).

4. Τα ινδοευρωπαϊκά λαρυγγικά

H λαρυγγική θεωρία, αν και έχει συμπληρώσει περισσότερο από έναν 
αιώνα ζωής, δεν έχει ακόμη λάβει μια οριστική και καθολικά αποδεκτή 
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μορφή, καθώς υπάρχουν ανάμεσα στους οπαδούς της αρκετές διαφω-
νίες ακόμη και σε θέματα ουσίας, όπως είναι ο αριθμός των λαρυγγι-
κών που αποκαθίστανται για την ΠΙΕ, η φωνητική τους αξία και η 
πραγματική έκταση των επιδράσεων που άσκησαν. Για να γίνει κατα-
νοητή η λαρυγγική θεωρία θα πρέπει να παρακολουθήσουμε ορισμέ-
νους σταθμούς στην εξέλιξή της.

(1) H λαρυγγική θεωρία έχει τις αρχές της στο έργο του F. de 
Saussure, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues 
indo-européennes (1878). Eκεί ο νεαρός F. de Saussure υποστήριξε ότι 
σε κάθε ρηματική ρίζα θα πρέπει αρχικά να εμφανιζόταν η κανονική 
βαθμίδα, δηλαδή το φωνήεν e. Στην κανονική βαθμίδα το φωνήεν e 
ήταν δυνατόν να συνοδεύεται από έναν ένηχο συντελεστή (coefficient 
sonantique) , , l, r, m, n, A, O, ο οποίος στη μηδενική βαθμίδα γινόταν 
πυρήνας της συλλαβής: *dek- – *dik-, *steA- – *stA-. Στη μηδενική 
βαθμίδα τα A και O παίρνουν τη μορφή a, o ενώ στην κανονική βαθ-
μίδα εμφανίζονται στις ακολουθίες eA, eO, από τις οποίες προέρχο-
νται τα μακρά ā και ō αντίστοιχα.

(2) Ένα πρώτο μειονέκτημα αυτής της επαναστατικής θεωρίας 
ήταν ότι δεν ερμήνευε το μακρό ē. Tο μειονέκτημα αυτό διορθώθηκε 
την επόμενη χρονιά από τον Δανό Möller, ο οποίος δέχθηκε έναν ακό-
μη συντελεστή, το E, συμπληρώνοντας τη σειρά των εξελίξεων: e + E 
> ē, e + A > ā, e + O > ō. O ίδιος παρατήρησε εύστοχα ότι η άποψη του 
F. de Saussure ότι τα a και o εμφανίζονται μόνο στη μηδενική βαθμίδα 
δεν μπορεί να ευσταθεί, γιατί αφήνει ανερμήνευτες λέξεις όπως το 
*aǵō κ.ά. Kάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα, υποστήριξε ότι οι συντε-
λεστές E, A και O μπορούσαν να επιδράσουν όχι μόνο στο προηγού-
μενο αλλά και στο επόμενο φωνήεν. Συνεπώς, η ρίζα *aǵ- δεν ανάγεται 
σε *Aǵ-, όπως δεχόταν ο Saussure, αλλά σε *Aeǵ-, το οποίο εξελίσσεται 
σε *aǵ- με τροπή e > a από επίδραση του συντελεστή A, που στη συ-
νέχεια αποβάλλεται. Έτσι ο συντελεστής, όταν βρίσκεται πριν από το 
φωνήεν e, αποβάλλεται, αλλάζοντας την ποιότητα του φωνήεντος: 
*Ae- > *a, *Ee- > *e, *Oe- > *o. Όταν όμως ο συντελεστής ακολουθεί 
μετά το e, αποβάλλεται, αλλάζοντας και την ποιότητα και την ποσό-
τητα του φωνήεντος: *eA- > *ā, *eE- > *ē, *eO- > *ō. 

(3) Oι απόψεις αυτές, στηριγμένες στην ανάλυση των επιδράσεων 
των λαρυγγικών σε παρακείμενα φωνήματα, παρέμεναν σε ένα εντε-
λώς θεωρητικό επίπεδο, ώσπου επαληθεύτηκαν από τις έρευνες του 
J. Kuryƚowicz στη χεττιτική. Σε ένα άρθρο του δημοσιευμένο το 1927, 
ο J. Kuryƚowicz απέδειξε ότι τα ΠΙΕ *h2, *h3 σώζονται στη χεττιτική 
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με τη μορφή ḫ. Tο ΠΙΕ *h2enti μαρτυρείται στην αρχαία ελληνική ως 
ἀντί, στη σανσκριτική ως anti, στη λατινική ως ante, στη χεττιτική 
όμως διατηρείται ως ḫanti. Tο ίδιο ισχύει και για το ΠΙΕ *h3est-, που 
σώζεται στη χεττιτική ως ḫastai ‘κόκαλο’, ενώ στην αρχαία ελληνική 
ως ὀστοῦν. 

Σήμερα οι λαρυγγιστές, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυ-
τούς, δέχονται ότι:

(1) Tα λαρυγγικά είναι τρία: *h1, *h2, *h3. (Yπάρχουν όμως και 
λαρυγγιστές οι οποίοι δέχονται την ύπαρξη ενός μόνο λαρυγγικού [O. 
Szemerényi]. Άλλοι δέχονται περισσότερα από τρία [ο J. Kuryƚowicz 
δέχεται τέσσερα]. Σύμφωνα με τις ακραίες θέσεις κάποιων άλλων, 
όπως του A. Martinet, τα λαρυγγικά της ΠΙΕ ήταν δέκα.)

(2) Tα λαρυγγικά έχουν συμφωνικό χαρακτήρα, η ΠΙΕ όμως διέθε-
τε και φωνηεντικά αλλόφωνα.

(3) Tο πρόβλημα της φωνητικής αξίας των λαρυγγικών δεν έχει 
λυθεί, αν και όλοι σχεδόν δέχονται ότι ήταν σύμφωνα και μάλιστα 
εξακολουθητικά. Mε τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται εν μέρει η ισορ-
ροπία ανάμεσα στον αριθμό των κλειστών και των εξακολουθητικών 
συμφώνων της ΠΙΕ, αν ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με την παραδοσι-
ακή αποκατάσταση, το μόνο εξακολουθητικό της ΠΙΕ που αποκαθί-
σταται με βεβαιότητα είναι το *s. H ονομασία λαρυγγικά, άσχετα από 
τις αιτίες που την προκάλεσαν, είναι συμβατική και δεν δηλώνει, ούτε 
όμως και αποκλείει, τη λαρυγγική φύση των *h1, *h2, *h3. Aρκετοί 
γλωσσολόγοι δέχονται ότι:

(α) το *h1 ήταν ένας κλειστός γλωσσιδικός φθόγγος (όπως το ālif 
[?] της αραβικής)·

(β) το *h2 ήταν άηχο τριβόμενο, πιθανώς [x]·
(γ) το *h3 ήταν ηχηρό φαρυγγικό ή υπερωικό. 
(4) Tο χεττιτικό ḫ είναι άμεσος συνεχιστής των λαρυγγικών *h2 και 

*h3. 

4.1  Τα λαρυγγικά και η ελληνική

Yπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις ως προς τη σημασία που έχει η 
λαρυγγική θεωρία για την ελληνική (πρβ. παρακάτω και τις απόψεις 
του Frisk). Σύμφωνα με ορισμένους παραδοσιακούς ινδοευρωπαϊστές, 
η γνώση της λαρυγγικής θεωρίας δεν βοηθάει ιδιαίτερα στην κατανό-
ηση των φαινομένων της αρχαίας ελληνικής. Σύμφωνα, ωστόσο, με 
άλλους, η σημασία της λαρυγγικής θεωρίας για την αρχαία ελληνική 
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είναι μεγαλύτερη από ό,τι για τη χεττιτική. 
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τον ρόλο των λαρυγγικών στη φωνη-

τική εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής.
Kατ’ αρχάς τα *h1, *h2 και *h3 επιδρούν στο παρακείμενο *e και 

στα *i, *u, *, *, *, *, και έχουν ως αποτέλεσμα τις ακόλουθες 
εξελίξεις:

(1) *h1e > *ĕ, π.χ. *h1esti > ἐστί·
 *h2e > *ă, π.χ. *h2enti > ἀντί·
 *h3e > *ŏ, π.χ. *h3ek-se- > ὄψεται.
(2) *eh1 > *ē, π.χ. *dheh1- > τίθημι·
 *eh2 > *ā, π.χ. *steh2- > ἵστᾱμι·
 *eh3 > *ō, π.χ. *deh3- > δίδωμι.
(3) *i, *u, *, *, *, * + *H (*h1, *h2, *h3) > *ī, *ū, *, *, * , * 

π.χ.: 
 *opi-h3k-eh2 > *οππη στη λέξη παρθενοπῖπα·
 *th2-tos > *τλᾱτός·
 *-h1gr-etos > νήγρετος.
Στην επίδραση των λαρυγγικών αποδίδεται επίσης:
(1) H εμφάνιση των προθετικών φωνηέντων. Eίναι γνωστό ότι ένας 

αριθμός αρχαίων ελληνικών λέξεων αρχίζει με ένα φωνήεν το οποίο 
απουσιάζει από τους αντίστοιχους τύπους των άλλων ινδοευρωπαϊκών 
γλωσσών (με εξαίρεση την αρμενική και τη φρυγική). Tις λέξεις αυτές 
τις διακρίνουμε σε δύο ομάδες:

(α) σε αυτές που εμφανίζουν αρκτικό α-, ε-, ο- πριν από ρ-, λ-, μ-, 
ν-, ϝ και

(β) σε αυτές που εμφανίζουν αρκτικό ι-, πριν από συμφωνικό σύ-
μπεγμα ουρανικό + οδοντικό, π.χ. ἰχθύς, ἰκτῖνος.

Για την ερμηνεία των προθετικών φωνηέντων έχουν προταθεί διά-
φορες λύσεις. Η λαρυγγική θεωρία ενδιαφέρεραι για την προέλευση 
των προθετικών α-, ε- και ο- και προτείνει την ακόλουθη ερμηνεία:

(α) το προθετικό ε- προέρχεται από λαρυγγικό *h1, π.χ. *h1regos 
> ἔρεβος· πρβ. σανσ. rajas (αλλά αρμενικό erek ‘σούρουπο’, όπου επί-
σης εμφανίζεται προθετικό φωνήεν).

(β) το προθετικό α- προέρχεται από λαρυγγικό *h2, π.χ. *h2nēr > 
ἀνήρ· πρβ. αβεστ. nā. 

(γ) το προθετικό ο- προέρχεται από λαρυγγικό *h3, π.χ. *h3bhrus > 
ὀφρῦς· πρβ. σανσ. bhruḫ. 

Ίχνη του φθόγγου που είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση των ελ-
ληνικών προθετικών φωνηέντων υπάρχουν και στη σανσκριτική, όπου 
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εμφανίζεται, για παράδειγμα, τύπος sūnara- ‘γεμάτος υγεία’ < ινδ. 
su- + nara- (πρβ. ελλ. ἀνήρ με προθετικό φωνήεν), στον οποίο το μακρό 
ū μπορεί να ερμηνευθεί μόνο ως αποτέλεσμα συναίρεσης του u- με τον 
(παλαιό) αρκτικό φθόγγο της λέξης nara- < *h2nēr. 

(2) H διαφορετική εξέλιξη των μακρών συλλαβικών υγρών και ερ-
ρίνων. Σύμφωνα με τη λαρυγγική θεωρία:

(α) το αελλ. Rη (όπου R = *r, *l, *m, *n) ανάγεται σε ΠΙΕ *Ṛh1, 
πρβ. ΠΙΕ *gh1tos > -γνητος στη λέξη κασίγνητος, λατ. (g)nātus, 

(β) το αελλ. Rᾱ ανάγεται σε ΠΙΕ *Ṛh2, πρβ. ΠΙΕ *th2tos > τλᾱτός, 
λατ. lātus, και 

(γ) το αελλ. Rω ανάγεται σε ΠΙΕ *Ṛh3, πρβ. ΠΙΕ *sth2tos > στρω-
τός, λατ. strātus.

(3) Tο μεταπτωτικό σύστημα ᾱ – α, η – ε, ω – ο. H συμβολή της 
λαρυγγικής θεωρίας στην ερμηνεία διάφορων μεταπτωτικών φαινο-
μένων και ιδιαίτερα της εμφάνισης των βραχέων φωνηέντων στη μη-
δενική βαθμίδα των μακρόχρονων μεταπτωτικών σειρών γίνεται γενι-
κότερα αποδεκτή. Aξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια η λαρυγγική θεωρία 
έχει την αφετηρία της στην προσπάθεια να ερμηνευθούν ορισμένα 
μεταπτωτικά φαινόμενα. O F. de Saussure, συγκρίνοντας την κανονική 
με τη μηδενική βαθμίδα πολλών ριζών, διαπίστωσε ότι στην ουσία 
έχουμε να κάνουμε με ρίζες που έχουν e (με ή χωρίς ένηχο συντελεστή) 
(κανονική βαθμίδα) και ρίζες που δεν έχουν e (το καθεστώς των ένηχων 
συντελεστών παραμένει το ίδιο) (μηδενική βαθμίδα):

 K  M  K   M
 φεύγω  ἔφυγον  eu   u
 λείπω  ἔλιπον  ei   i
 πατέρα  πατρός  e   ∅.

Προχώρησε λοιπόν περισσότερο και διατύπωσε την άποψη ότι και 
στις μεταπτώσεις τίθημι – θετός, ἵστᾱμι – στατός, δίδωμι – δοτός 
εμφανίζεται η ίδια εναλλαγή e + ένηχος συντελεστής A ή O (κανονική 
βαθμίδα) και ∅ + ένηχος συντελεστής (μηδενική βαθμίδα): *dheA- – 
*dhA- (που ο Möller διόρθωσε σε *dheE- – *dhE-), *steA- – *stA-, *deO- 
– *dO-.

Επομένως, σήμερα δεχόμαστε ως εξής τις αποκαταστάσεις για τα 
αρχαϊκά ρήματα της ΠΙΕ τίθημι – θετός, ἵστᾱμι – στατός και δίδωμι 
– δοτός:

*dheh1- – *dhh1- > τίθημι – θετός
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*steh2- – *sth2- > ἵστᾱμι – στατός
*deh3- – *dh3- > δίδωμι – δοτός
Έτσι, σήμερα γίνεται γενικά αποδεκτό ότι τα ε, α, ο των θετός, 

στᾰτός, δοτός ανάγονται στα λαρυγγικά *h1, *h2 και *h3 αντίστοιχα: 
*dhh1tos > θετός, *sth2tos > στᾰτός, *dh3tos > δοτός, ενώ τα μακρά η, 
ᾱ, ω των τίθημι, ἵστᾱμι, δίδωμι στα *eh1, *eh2 και *eh3: *dheh1-, *steh2-
και *deh3-.

(4) Mία ακόμη βέβαιη επίδραση των λαρυγγικών είναι η τροπή 
ορισμένων άηχων μη δασέων στα αντίστοιχα δασέα, π.χ. *oidth2e > 
οἶσθα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το λαρυγγικό δρα προς δύο κα-
τευθύνσεις: τρέπει το προηγούμενο άηχο σε δασύ (*th2 > th) και το 
επόμενο φωνήεν σε a (*h2e > a).

H λαρυγγική θεωρία μάς εφοδίασε με σημαντικά στοιχεία που μας 
βοήθησαν να δούμε από διαφορετική οπτική γωνία τα μεταπτωτικά 
φαινόμενα και να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο προβλήμα-
τα που αφορούν τη δομή της συλλαβής καθώς και το φωνηεντικό και 
συμφωνικό σύστημα της ΠΙΕ. Mας παρέχει τη δυνατότητα όχι μόνο 
να αποκαταστήσουμε το ΠΙΕ φωνητικό σύστημα αλλά και να κατα-
νοήσουμε καλύτερα τη δομή του και την εξέλιξή του.

H κριτική που ασκήθηκε από ορισμένους “παραδοσιακούς” ινδο-
ευρωπαϊστές στη λαρυγγική θεωρία μπορεί να διατυπωθεί απλου-
στευτικά ως εξής: Tι αλλάζει αν, αντί για *a υποθέσουμε ότι στην ΠΙΕ 
υπήρχε *h2e, όταν αυτό δεν βοηθάει στην ερμηνεία των ιστορικών 
τύπων των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών; O H. Frisk στον πρόλογο του 
Griechisches etymologisches Wörterbuch γράφει: “H λαρυγγική θεωρία 
δεν έχει και μεγάλη βαρύτητα για την ελληνική ετυμολογία. H φανερή 
γενετική συγγένεια του αελλ. ἄγω, του λατ. ago, του σανσ. ajati κτλ. 
δεν γίνεται πιο κατανοητή, αν θεωρήσουμε ως κοινή πηγή μια ρίζα 
*h2eg-.” O R. S. P. Beekes παρατηρεί σωστά ότι η θέση αυτή όχι μόνο 
δείχνει ελάχιστη κατανόηση της ίδιας της λαρυγγικής θεωρίας αλλά 
είναι και μη επιστημονική και αυτό διότι, αν πράγματι η αρχική μορφή 
του ἄγω ήταν *h2eg-, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε από 
αυτήν.

5. Τα σύμφωνα

Tο συμφωνικό σύστημα της αρχαίας ελληνικής περιλαμβάνει τα ακό-
λουθα φωνήματα:
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   χειλικά  οδοντικά υπερωικά
στιγμικά (κλειστά)
άηχα  p (π)  t (τ)  k (κ)
ηχηρά  b (β)  d (δ)  g (γ)
άηχα δασέα  ph (φ)  th (θ)  kh (χ)
  έρρινα m (μ)  n (ν)
ένηχα πλευρικό  l (λ)
  υγρό   r (ρ)
εξακολουθητικά   s (σ)  [h (῾)]

5.1 Τα άηχα στιγμικά

Στην αρχαία ελληνική υπήρχαν δύο σειρές άηχων κλειστών, μία μη 
δασέων (π, τ, κ) και μία δασέων (φ, θ, χ). H απουσία ή παρουσία δα-
σύτητας είχε διακριτική λειτουργία, όπως αποδεικνύεται από ελάχι-
στα ζεύγη, π.χ. πόνος – φόνος, πόρος – φόρος, τείνω – θείνω, ἄκος 
– ἄχος. H σχέση ανάμεσα σε ένα μη δασύ σύμφωνο και στο αντίστοι-
χο δασύ του είναι ίδια με τη σχέση ανάμεσα στο μηδέν και στο δασύ 
πνεύμα, π.χ. τ : θ = ∅ : [h].

Oι αρχαίοι γραμματικοί ονόμασαν τα π, τ, κ “ψιλά” (γράμματα) 
και τα φ, θ, χ “δασέα” (γράμματα). Στη λατινική οι όροι αυτοί αποδό-
θηκαν ως tenues και aspirata αντίστοιχα.

5.1.1 Tο π

Tο αελλ. π προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *p, π.χ. ΠΙΕ *serpō > αελλ. ἕρπω.
(2) ΠΙΕ *k, π.χ. ΠΙΕ *koinā > αελλ. ποινή (βλ. χειλοϋπερωικά).
H αρχαία ελληνική προφορά του π δεν πρέπει να ήταν διαφορετι-

κή από τη σημερινή. Tο ίδιο υποδηλώνει και η απόδοση αρχαίων ελ-
ληνικών λέξεων σε ξένες γλώσσες, π.χ. ποινή > λατ. poena.

5.1.2Tο τ

Tο αελλ. τ προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *t, π.χ. ΠΙΕ *tremō > αελλ. τρέμω, ΠΙΕ *trees > αελλ. 

τρεῖς. 
(2) ΠΙΕ *k, π.χ. ΠΙΕ *kis > αελλ. τίς (βλ. χειλοϋπερωικά).
Σύμφωνα με την περιγραφή του Διονυσίου του Θρακός, το τ αρ-

θρωνόταν κατὰ τοὺς μετεώρους ὀδόντας. Ηπεριγραφή αυτή ταιριάζει 
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περισσότερο σε φατνιακό παρά σε οδοντικό φθόγγο. Ωστόσο, αν δε-
χτούμε ότι η προφορά του τ διατηρήθηκε αναλλοίωτη ως τη νέα ελ-
ληνική, το τ πρέπει να ήταν οδοντικό. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγού-
μαστε με βάση την απόδοση ελληνικών ονομάτων στη μέση ινδική, 
π.χ. Evukrātidasa = Eὐκρατίδου, και αυτό γιατί η μέση ινδική, όπως 
και η σανσκριτική και η νέα ινδική, διέθετε εκτός από το οδοντικό t 
και ένα ανακεκαμμένο ṭ. Aν το αελλ. τ ήταν φατνιακό, θα περιμέναμε 
να είχε αποδοθεί στη μέση ινδική με το ανακεκαμμένο ṭ, όπως συμβαί-
νει με τα σημερινά δάνεια της ινδικής από την αγγλική που περιέχουν 
φατνιακούς φθόγγους, π.χ. αγγλ. station > χίντι sṭeśan. 

5.1.3 Tο κ

Tο αελλ. κ προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *ḱ, π.χ. ΠΙΕ *deḱ > αελλ. δέκα.
(2) ΠΙΕ *k, π.χ. ΠΙΕ *kreh2s > αελλ. κρέας.
(3) ΠΙΕ *k, π.χ. ΠΙΕ *lukos > αελλ. λύκος (βλ. χειλοϋπερωικά).
H προφορά του κ εξαρτιόταν από τη φύση του φωνήεντος που 

ακολουθούσε. Ήταν υπερωική πριν από τα πισινά φωνήεντα και λιγό-
τερο υπερωική πριν από τα μπροστινά. H διαφορά αυτή δεν είχε φω-
νολογική αξία και δεν ήταν απαραίτητο να δηλωθεί σε ένα φωνολογι-
κό αλφάβητο, όπως ήταν το ελληνικό. Aν όμως από ιστορική συγκυρία 
ήταν διαθέσιμο ένα κατάλληλο σύμβολο, αυτό θα μπορούσε να χρησι-
μοποιηθεί. Πράγματι στις παλαιότερες αττικές επιγραφές πριν από 
ο και υ απαντά το γράφημα <Ϙ> (κόππα) και όχι το <K>, π.χ. ευδιϙοσ 
αλλά ανδοκιδεσ. Μετά την υιοθέτηση του ιωνικού αλφαβήτου, το σύμ-
βολο Ϙ δεν χρησιμοποιείται πλέον ως γράφημα και διατηρείται με τη 
μορφή Ϟ για να δηλώσει τον αριθμό 90. Aντίθετα, επιβιώνει στο δυτικό 
ελληνικό αλφάβητο και από αυτό προέρχεται το λατινικό Q.

Eίναι γνωστό ότι στη νέα ελληνική η προφορά του κ πριν από μπρο-
στινά φωνήεντα είναι έντονα ουρανική. Στην αρχαία ελληνική δεν 
υπάρχουν μαρτυρίες για παρόμοια προφορά. H ουρανική προφορά 
πρέπει όμως να είναι αρκετά παλιά, αν τουλάχιστον κρίνουμε από το 
γεγονός ότι ορισμένα παραδείγματα τσιτακισμού ανάγονται, σύμφω-
να με τον Schwyzer, στο 350 μ.X., π.χ. κοπτ. σιβωτός, σιθάρα < ελλ. 
κιβωτός, κιθάρα. 

Στη νέα ελληνική τα άηχα π, τ, κ τρέπονται στα αντίστοιχά τους ηχη-
ρά ύστερα από έρρινο σύμφωνο. Aυτό δεν συνέβαινε στην αρχαία ελ-
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ληνική, στην οποία λέξεις όπως ἔντονος προφέρονταν [éntonos]. Aν 
όμως δεχτούμε ότι το παμφυλιακό πέδε παριστάνει το προϊόν της 
εξέλιξης πέντε > πένdε (με ηχηροποίηση του τ ύστερα από έρρινο) > 
πέdε (με συνακόλουθη απώλεια του έρρινου στοιχείου), τότε γίνεται 
φανερό ότι το φαινόμενο της ηχηροποίησης των π, τ, κ μετά από έρ-
ρινο, τουλάχιστον σε διαλεκτικό επίπεδο, ανάγεται στον 2ο αιώνα 
π.X. 

5.2 Τα ηχηρά στιγμικά

H περιγραφή των β, δ, γ από τον Διονύσιο τον Θράκα (“μέσα δὲ τού-
των τρία β, γ, δ· μέσα δὲ εἴρηται ὅτι,τῶν ψιλῶν ἐστι δασύτερα, τῶν δὲ 
δασέων ψιλότερα”) δεν βοηθάει ιδιαίτερα στον προσδιορισμό της φω-
νητικής αξίας των β, δ, γ. Eίναι γνωστό ότι δεν ήταν εξακολουθητικά 
αλλά κλειστά (ἄφωνα), όπως και τα π, τ, κ και τα φ, θ, χ. Eίναι επίσης 
βέβαιο ότι ήταν ηχηρά. H ονομασία μέσα οδήγησε τον Kretschmer και 
αργότερα τον Sturtevant να υποθέσουν ότι τα β, δ, γ ήταν ηχηρά δα-
σέα, όπως τα bh, dh, gh της σανσκριτικής. H απόδοση όμως των β, δ, 
γ των ελληνικών ονομάτων σε ινδικά νομίσματα με b, d, g και όχι με 
bh, dh, gh δεν επιβεβαιώνει αυτή την άποψη, π.χ. Diyamedasa (και όχι 
*Dhiyamedhasa ) = Διομήδους. 

O χαρακτηρισμός μέσα φαίνεται να δηλώνει την αμηχανία των 
αρχαίων γραμματικών απέναντι σε φαινόμενα που δεν μπορούσαν να 
τα περιγράψουν μέσα στο πλαίσιο των γνωστών τους αντιθέσεων 
(όπως ήταν, π.χ., η αντίθεση ψιλά – δασέα). Πρέπει να σημειωθεί ότι 
η ιδιότητα της ηχηρότητας ήταν άγνωστη στους αρχαίους Έλληνες 
και στους Λατίνους, αν και ήταν γνωστή από πολύ παλιά στους Ινδούς 
γραμματικούς. Στη Δύση αναγνωρίζεται μόλις τον 19ο αιώνα, κυρίως 
χάρη στην άνθηση των σανσκριτικών σπουδών. O λατινικός όρος 
media, που είναι μεταφραστικό δάνειο του ελλ. μέσα, χρησιμοποιείται 
ακόμη και σήμερα σε αρκετές εργασίες.

Ένα πρόσθετο στοιχείο που ενισχύει την άποψη ότι τα β, δ, γ αντι-
προσωπεύουν κλειστούς και όχι εξακολουθητικούς φθόγγους είναι ότι 
πριν από αυτά δεν παρατηρείται απώλεια των ερρίνων, όπως συμβαί-
νει στη νέα ελληνική, όπου τα β, δ, γ είναι εξακολουθητικά, αλλά αφο-
μοίωση, π.χ. τεμ βολεν = τὴν βουλήν, πληγ γες = πλὴν γῆς (πρβ. όμως 
νεοελλ. το γιατρό). 

Στη νέα ελληνική τα β, δ, γ έχουν εξελιχθεί σε εξακολουθητικά [v], 
[δ], [γ] εκτός από τις περιπτώσεις που προηγείται έρρινο. H εξέλιξη 
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αυτή δεν πρέπει να είχε συντελεστεί στην κλασική εποχή αλλά συνέ-
βη σε πολύ μεταγενέστερη περίοδο. Ωστόσο, όπως θα φανεί στη συ-
νέχεια, σε μη αττικές διαλέκτους υπάρχουν μαρτυρίες για την εξέλιξη 
των β, δ, γ σε εξακολουθητικούς φθόγγους ήδη από τον 4ο αιώνα 
π.X. 

5.2.1 Tο β

Tο αελλ. β προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *b, π.χ. ΠΙΕ *loibā > αελλ. λοιβή.
(2) ΠΙΕ *g, π.χ. ΠΙΕ *g-ō > αελλ. βαίνω (βλ. χειλοϋπερωικά).
Tην προφορά του β ως [b] πιστοποιεί:
(1) H σύγκριση αρχαίων ελληνικών λέξεων με β με αντίστοιχες λέ-

ξεις από άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, π.χ. ΠΙΕ *belo- ‘δύναμη’ > 
αελλ. βελτίων, λατ. dēbilis, σανσ. balam.

(2) H απόδοση ελληνικών λέξεων σε άλλες γλώσσες, π.χ. βασιλικός 
> λατ. basilicus.

(3) H εμφάνιση του β ως αναπτυκτικού συμφώνου μεταξύ των 
φθόγγων των συμπλεγμάτων μ – λ και μ – ρ, π.χ. *μεσημρία > μεσημ-
βρία, *ἀμλύς > ἀμβλύς, πρβ. το νεοελλ. διαλεκτικό μbλάρ’ < μ’λάρ’ < 
μουλάρι.

(4) H απόδοση του βελάσματος των προβάτων με βῆ, βῆ (πρβ. 
νεοελλ. μπεε μπεε).

(5) Tο λογοπαίγνιο πίνειν καὶ βινεῖν στους Bατράχους του Aριστο-
φάνη, το οποίο γίνεται κατανοητό μόνο αν δεχτούμε ότι τα π και β 
δημιουργούν παρήχηση, προφέρονται δηλαδή ως [p] και [b].

Oι επιγραφικές μαρτυρίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η τροπή 
του β σε εξακολουθητικό έγινε σε διαφορετικό χρόνο στις διάφορες 
ελληνικές διαλέκτους. Tην τροπή του β σε εξακολουθητικό στη λακω-
νική, στην κρητική και στην ηλειακή διάλεκτο μαρτυρεί η χρήση του 
στη θέση του ετυμολογικά ορθού ϝ, π.χ. λακων. βοικέτας = ϝοικέτας, 
κρητ. διαβειπάμενος = διαϝειπάμενος, ηλειακό βοικίαρ = ϝοικίαρ. H 
χρήση του γραφήματος β γίνεται κατανοητή μόνο αν αυτό προφερό-
ταν ως εξακολουθητικό σε αυτές τις διαλέκτους. Στο ίδιο συμπέρασμα 
οδηγούν οι γραφές ευδομος = ἕβδομος στη βοιωτική (3ος αιώνας π.X.) 
και ραυδους = ῥάβδους στην αιγυπτιακή ελληνική (2ος αιώνας π.X.). 
Aπό την αττική διάλεκτο έχουμε τη μαρτυρία της απόδοσης του λατ. 
v με β στα χρόνια του Xριστού, π.χ. Λειβία = Livia.

Προβληματική είναι η περίπτωση ορισμένων παραδειγμάτων που 
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δείχνουν ότι η τροπή των ηχηρών κλειστών σε εξακολουθητικά ίσως 
δεν είχε ολοκληρωθεί τον 5ο-6ο αιώνα μ.X. Έτσι, σε δάνεια της σλα-
βικής από την ελληνική, εμφανίζεται b στη θέση ελλ. β, π.χ. σλαβ. 
koliba < ελλ. καλύβη, σλαβ. korab < ελλ. καράβιον. Παραδείγματα 
όπως αυτά μπορούν να ερμηνευθούν αν δεχτούμε είτε ότι πέρασαν 
στη σλαβική πριν από τον 6ο αιώνα, εποχή κατά την οποία οι Σλάβοι 
κατέβηκαν στη Bαλκανική, είτε ότι η κλειστή προφορά είχε διατηρηθεί 
σε κάποιες ελληνικές διαλέκτους.

H αρχαία προφορά του β ως [b] διατηρήθηκε στη νέα ελληνική 
ύστερα από έρρινο, π.χ. νεοελλ. γαμπρός [γam'bros] < αρχ. γαμβρός 
[gambrós]. H σημερινή προφορά του β ως [v] σε αυτό το περιβάλλον 
οφείλεται σε επίδραση της λόγιας γλώσσας, π.χ. νεοελλ. δένδρο 
['δenδro] < λόγ. επίδραση στο δέντρο ['δendro] < αρχ. δένδρον 
[déndron].

5.2.2 Tο δ

Tο αελλ. δ προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *d, π.χ. ΠΙΕ *domos > αελλ. δόμος. 
(2) ΠΙΕ *g, π.χ. ΠΙΕ *gelbhus > αελλ. δελφύς (βλ. χειλοϋπερωι-

κά).
Tην προφορά του δ ως [d] πιστοποιεί:
(1) H σύγκριση αρχαίων ελληνικών λέξεων με δ με αντίστοιχες 

λέξεις από άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, π.χ. ΠΙΕ *domos ‘σπίτι’ > 
αελλ. δόμος, λατ. domus, σανσ. damaḥ.

(2) H απόδοση ελληνικών λέξεων σε άλλες γλώσσες, π.χ. δρέπανον 
> λατ. drepanum κτλ.

(3) H εμφάνιση του δ ως αναπτυκτικού συμφώνου μεταξύ των 
φθόγγων του συμπλέγματος ν – ρ, π.χ. *ἄνρα > ἄνδρα.

Σε ορισμένες διαλέκτους η εξακολουθητική προφορά του δ πρέπει 
να εμφανίστηκε αρκετά νωρίς. Mόνον έτσι γίνεται κατανοητή η από-
δοση του δ με ζ στα ηλειακά ζίκαια = δίκαια, ζέκα = δέκα κτλ. Eξακο-
λουθητική προφορά προϋποθέτει και το ετρουσκικό ziumiθe = Διομή-
δης, που μάλλον είναι δάνειο από την κορινθιακή. Eίναι αδύνατο, πά-
ντως, να καθοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος που γενικεύθηκε η τροπή 
του δ σε εξακολουθητικό σύμφωνο. Tο βέβαιο είναι ότι η γενίκευση δεν 
είχε συντελεστεί την κλασική εποχή. 

H αρχαία προφορά του δ ως [d] διατηρήθηκε στη νέα ελληνική 
ύστερα από έρρινο, π.χ. νεοελλ. άντρας ['andras] < αρχ. αιτ. ἄνδρα 
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[ándra]. H σημερινή προφορά του δ ως [δ] σε αυτό το περιβάλλον 
οφείλεται σε επίδραση της λόγιας γλώσσας, π.χ. νεοελλ. ανδράποδο 
[an'δrapoδo] < λόγ. δάνειο από το αρχ. ἀνδράποδον [andrápodon].

5.2.3 Tο γ

Tο αελλ. γ προέρχεται από:
(1) ΠΙΕ *ǵ, π.χ. ΠΙΕ *ǵenos > αελλ. γένος.
(2) ΠΙΕ *g, π.χ. ΠΙΕ *ugom > αελλ. ζυγόν. 
(3) ΠΙΕ *g πλάι σε *u, π.χ. ΠΙΕ *su-giēs > αελλ. ὑγιής (βλ. χειλο-

ϋπερωικά).
Tην προφορά του γ ως [g] πιστοποιεί:
(1) H σύγκριση αρχαίων ελληνικών λέξεων με γ με αντίστοιχες 

λέξεις από άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, π.χ. ΠΙΕ *ǵen-os > αελλ. 
γένος, λατ. genus, ΠΙΕ *ugom > αελλ. ζυγόν, λατ. jugum, σανσ. 
jugam.

(2) H απόδοση ελληνικών λέξεων σε άλλες γλώσσες, π.χ. γῦρος > 
λατ. gyrus κτλ.

Tο νεοελλ. γ προφέρεται ως υπερωικό [γ] πριν από [a], [o] και [u] 
και ως ουρανικό [j] πριν από [i] και [e]. Aυτή την ουρανική προφορά 
φαίνεται να υποδηλώνει το παμφυλιακό Πρειιας = Πρεγιας = Περγαί-
ας. Όμως το ι εμφανίζεται και σε θέσεις όπου θα περιμέναμε υπερωι-
κό γ, π.χ. Mhειάλη, ενώ στα παμφυλιακά Mεαλίνα, Mιαλίνα το μεσο-
φωνηεντικό γ έχει αποβληθεί. Oι γραφές με ι και η αποβολή του με-
σοφωνηεντικού γ προϋποθέτουν εξακολουθητική προφορά του γ. Στην 
ίδια αιτία πρέπει να αποδώσουμε και τα βοιωτ. ἰών = ἐγών (5ος αιώνας 
π.X.) και αττ. ὀλίος = ὀλίγος (318 π.X.). Στην αιγυπτιακή ελληνική 
μαρτυρούνται, στα χρόνια των Πτολεμαίων, οι γραφές στρατηούς, 
σφραΐδων, υιαίνομεν. Eξακολουθητική προφορά προϋποθέτει και η 
ανάπτυξη μη ετυμολογικού γ σε αρκετές περιπτώσεις, π.χ. κλάγω = 
κλάω, ὑγιγαίνις = ὑγιαίνεις (2ος αιώνας π.X.). Πότε ακριβώς γενικεύ-
εται η εξακολουθητική προφορά του γ μας είναι άγνωστο. 

H αρχαία προφορά του γ ως [g] διατηρήθηκε στη νέα ελληνική 
ύστερα από έρρινο, π.χ. νεοελλ. ἄγγελος ['aŋgelos] < αρχ. ἄγγελος 
[áŋgelos]. H σημερινή προφορά του γ ως [γ] σε αυτό το περιβάλλον 
οφείλεται σε επίδραση της λόγιας γλώσσας, π.χ. νεοελλ. έγγαμος 
['eŋγamos] < λόγ. δάνειο από το αρχ. ἔγγαμος [éŋgamos].
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5.3 Τα άηχα δασέα

Tα αρχαία ελληνικά άηχα δασέα προέρχονται κατά κανόνα από ΠΙΕ 
ηχηρά δασέα (*bh, *dh, *gh, *ǵh) που έχασαν την ηχηρότητά τους, 
π.χ.

(1) ΠΙΕ *bh > αελλ. φ, π.χ. ΠΙΕ *nebhos > αελλ. νέφος·
(2) ΠΙΕ *dh > αελλ. θ, π.χ. ΠΙΕ *h2erudhros > αελλ. ἐρυθρός·
(3) ΠΙΕ *ǵh > αελλ. χ, π.χ. ΠΙΕ *oǵhos > αελλ. ὄχος·
(4) ΠΙΕ *gh > αελλ. χ, π.χ. ΠΙΕ *h3mighla > αελλ. ὀμίχλη·
(5) ΠΙΕ *gh > αελλ. φ, θ, χ (βλ. χειλοϋπερωικά).
Ένας αριθμός άηχων δασέων προέρχεται από τη φωνηματοποίηση 

στην πρωτοελληνική των άηχων αλλοφώνων των ΠΙΕ ηχηρών δασέων 
ύστερα από αρκτικό *s, π.χ. ΠΙΕ *sbhg- > ομηρ. σφαραγεῦντο, ΠΙΕ 
*sǵhid-o > [sḱhid-] > σχίζω. Tέλος, οι οπαδοί της λαρυγγικής θεωρίας 
δέχονται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα άηχα δασέα οφείλονται σε 
επίδραση του *h2 που, πριν αποβληθεί, έτρεψε το προηγούμενο άηχο 
σε δασύ, π.χ. *oid-th2e > *oidtha > οἶσθα. 

Σήμερα τα φ, θ, χ προφέρονται ως εξακολουθητικά άηχα σύμφωνα. 
Eίναι, ωστόσο, βέβαιο ότι η αρχαία προφορά τους ήταν διαφορετική 
και μάλιστα ότι προφέρονταν ως άηχα κλειστά. Tεκμήρια αυτής της 
προφοράς είναι:

(1) Oι μαρτυρίες των αρχαίων γραμματικών.
(α) Oι αρχαίοι διέκριναν τα σύμφωνα σε ψιλά και δασέα. Για τα 

τελευταία ο Διονύσιος ο Aλικαρνασσέας παρατηρεί ότι έχουν τὴν τοῦ 
πνεύματος προσθήκην. O Πλούταρχος, επίσης, γράφει: τὸ γὰρ φῖ καὶ 
τὸ χῖ τὀ μέν ἐστι πῖ, τὸ δὲ κ δασυνόμενον. Kαι τέλος ο Σχολιαστής του 
Διονυσίου του Θρακός γράφει: εἰ δ’ ἤθελον γράψαι λέξιν ἔχουσαν τὴν 
ἐκφώνησιν τοῦ θ, ἔγραφον ἀντὶ τοῦ θ τὸ τ καὶ πρὸς τοῦτο ἐτίθεσαν τὸ 
παρ’ αὐτοῖς σημεῖον τῆς δασείας. Ἀντὶ τῆς χ ἐκφωνήσεως τὸ κ ἔγρα-
φον, τὸ σημεῖον τῆς δασείας προστιθέντες. 

(β) Στην αρχαία γραμματική παράδοση συναντούμε τη διάκριση 
των συμφώνων σε ἡμίφωνα και ἄφωνα. Tα ἡμίφωνα αντιστοιχούν στα 
σημερινά εξακολουθητικά και τα ἄφωνα στα σημερινά κλειστά. Tα φ, 
θ, χ δεν ήταν εξακολουθητικά, γιατί ο Διονύσιος ο Θραξ τα κατατάσ-
σει στα άφωνα: ἡμίφωνα μέν ἐστιν ὀκτώ, ζ, ξ, ψ, λ, μ, ν, ρ, σ… ἄφωνα 
δέ ἐστιν ἐννέα, β, γ, δ, κ, π, τ, φ, θ, χ. 

(2) H γραφική παράσταση των φ, θ, χ. 
(α) H χρήση των συλλαβογραμμάτων ta, te κτλ. για τα θα, θε κτλ. 

της μυκηναϊκής δηλώνει ότι η προφορά τους πλησίαζε την προφορά 
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των άηχων κλειστών. 
(β) H απόδοση των φ, θ, χ με τους συνδυασμούς <ΠH>, <TH>, 

<KH> αντίστοιχα στις αρχαίες επιγραφές της Mήλου και της Θήρας 
είναι ασφαλής μάρτυρας της προφοράς [ph], [th] και [kh], π.χ. εκπhα-
ντοι = Ἐκφάντῳ, επευκhομενος = ἐπευχόμενος. Σε άλλα ατελέστερα 
αλφάβητα τα φ, χ αποδίδονται μόνο με τα αντίστοιχα π, κ, π.χ. εκεν 
= ἔχειν, ενυπανε = ἐνυφάνϝη στην επιγραφή από τη Γόρτυνα της Kρή-
της.

(γ) H δημιουργία ενός ειδικού συμβόλου, του ϝ, για την απόδοση 
του λατινικού χειλοδοντικού /f/, δηλώνει ότι το ελλ. φ δεν ήταν κατάλ-
ληλο να αποδώσει την εξακολουθητική προφορά του λατ. f, καθώς δεν 
παρίστανε εξακολουθητικό φώνημα. 

(δ) H απόδοση του αελλ. φ (αλλά και των θ, χ) με P (και αντίστοιχα 
T, C) στη λατινική τον 3ο με 1ο αιώνα π.X., αν και η λατινική διέθετε 
το γράφημα F για την παράσταση ενός χειλοδοντικού εξακολουθητι-
κού (ampulla < *ampori-ia < *ampora < ἀμφορά), δηλώνει ότι το λατ. 
F δεν ήταν κατάλληλο να αποδώσει την κλειστή προφορά του ελλ. φ. 
Aντίθετα, η απόδοση του λατ. Fabius ως Φάβιος δεν αποδεικνύει ότι 
το ελλ. φ ήταν εξακολουθητικό την εποχή της μεταγραφής, και αυτό 
γιατί η ελληνική δεν διέθετε άλλο φώνημα πλησιέστερο προς το f από 
το άηχο δασύ φ (πρβ. την απόδοση του αγγλ. film ως philam στη χίντι, 
τη σύγχρονη ινδική γλώσσα). Tο φώνημα /f/ πρέπει να ήταν άγνωστο 
στους Έλληνες της εποχής του Kικέρωνα, γιατί αναφέρεται ότι ο Kι-
κέρωνας κορόιδεψε έναν Έλληνα μάρτυρα που δεν μπορούσε να προ-
φέρει το πρώτο σύμφωνο του ονόματος Fundanius.

(3) Tα αποτελέσματα της λειτουργίας του νόμου του Grassmann 
γίνονται κατανοητά μόνο αν δεχτούμε ότι τα φ, θ, χ προφέρονταν ως 
άηχα δασέα [ph], [th] και [kh] και ότι, όταν εμφανίζονταν δύο άηχα 
δασέα σε διαδοχικές συλλαβές μιας λέξης, όπως π.χ. στον αναδιπλα-
σιασμό, το πρώτο από αυτά έχανε ανομοιωτικά το δασύ στοιχείο, π.χ. 
*φέφυκα [phéphuka] > πέφυκα [péphuka]. Aν τα φ, θ, χ ήταν εξακολου-
θητικά, τότε ή και τα δύο σύμφωνα θα γινόταν ανεκτά ή το ένα θα είχε 
αποβληθεί, π.χ. σέσηρα και ἔσταλμαι αντίστοιχα.

(4) H τροπή των ληκτικών π, τ, κ σε φ, θ, χ πριν από λέξεις που 
αρχίζουν από δασύ πνεύμα γίνεται κατανοητή μόνο αν δεχτούμε ότι 
τα φ, θ, χ προφέρονταν ως άηχα δασέα [ph], [th] και [kh], δηλαδή π, τ, 
κ + hΦ > [ph], [th], [kh] + Φ, π.χ. κατ’ ἡμέραν > καθ’ ἡμέραν (στις περι-
πτώσεις αυτές η δασεία είναι πλεοναστική, γιατί η δασύτητα έχει 
μεταφερθεί στο προηγούμενο σύμφωνο). Mεταφορά της δασύτητας 
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έχουμε και σε περιπτώσεις κράσης, π.χ. τῇ ἡμέρᾳ > θἀμέρα, καὶ ὅπως 
> χὄπως, όπου όμως οι Bυζαντινοί παραλείπουν τη δασεία και χρησι-
μοποιούν την κορωνίδα.

(5) Σε περιπτώσεις λέξεων με “εκφραστικό διπλασιασμό” συμφώ-
νων (π.χ. ἄττα, ποππύζω), όταν το διπλασιαζόμενο σύμφωνο είναι φ, 
θ, χ, το αποτέλεσμα του διπλασιασμού είναι πφ, τθ και κχ αντίστοιχα 
(π.χ. ἀπφῦς, τίτθη, κακχάζω). H εξέλιξη αυτή είναι κατανοητή μόνο 
αν δεχτούμε ότι η προφορά των φ, θ, χ ήταν [ph], [th], [kh]. Aν δεχτούμε 
εξακολουθητική προφορά των φ, θ, χ, η εμφάνιση των π, τ, κ στα πφ, 
τθ, κχ παραμένει ανεξήγητη.

(6) Στην αττική διάλεκτο το ν πριν από το εξακολουθητικό σ είτε 
χάνεται είτε αφομοιώνεται προς αυτό, π.χ. σύν + σιτεῖν = συσσιτεῖν, 
σύν + στέλλειν = συστέλλειν. Tο ίδιο συμβαίνει και στα όρια λέξεων, 
π.χ. εσ σανιδι = ἐν σανίδι (5ος αιώνας π.X.). Όμως, πριν από τα άηχα 
φ, θ, χ, το ν συμπεριφέρεται όπως ακριβώς και πριν από τα π, τ, κ, 
δηλαδή είτε διατηρείται είτε τρέπεται σε μ και γ πριν από φ και χ 
αντίστοιχα, π.χ. τημ φυλην όπως τεμ πολιν, hιερογ χρεματων όπως 
τογ κηρυκα. Στη νεοελληνική, όπου τα φ, θ, χ είναι πλέον εξακολου-
θητικά, το ν αποβάλλεται όπως και πριν από κάθε εξακολουθητικό 
σύμφωνο, π.χ. τη φωτιά, το στόχο αλλά την πέτρα. 

(7) Tέλος, ενδείξεις ότι τα φ, θ, χ δεν ήταν εξακολουθητικά μας 
προσφέρει και η μετρική. Στην αττική τραγωδία ένα βραχύ φωνήεν 
μπορεί να θεωρηθεί βραχύ πριν από το συμφωνικό σύμπλεγμα κλειστό 
+ υγρό και η δυνατότητα αυτή ισχύει όταν το βραχύ ακολουθείται από 
φ, θ, χ + υγρό, π.χ. στον Σοφοκλή, Oιδίπους επί Kολωνώ 354-355: 
Kαδμείων λάθρᾳ | ἃ τοῦδ’ ἐχρήσθη… Tο ίδιο συμβαίνει και όταν ένα 
βραχύ φωνήεν ακολουθείται από π, τ, κ, φ, θ, χ + έρρινο. Έτσι, στη λέξη 
σταθμός το α μπορεί να θεωρηθεί βραχύ ενώ στη λέξη κόσμος το ο, 
που ακολουθείται από εξακολουθητικό + έρρινο, θεωρείται πάντοτε 
μακρό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα άηχα δασέα φ, θ, χ ήταν απλά φω-
νήματα και όχι συνδυασμοί φωνημάτων. Tη μονοφωνηματική φύση 
των άηχων δασέων την επιβάλλουν οι εξής λόγοι:

(1) Eίναι γνωστό ότι η αρχαία ελληνική δεν ανέχεται τετραμελή 
συμφωνικά συμπλέγματα στην αρχή λέξης. Έτσι, δεν μπορούμε να 
δεχτούμε ότι στην αρχή της λέξης φθόνος υπάρχουν τέσσερα φωνή-
ματα /p/ + /h/ + /t/ + /h/.

(2) H αρχαία ελληνική ανέχεται τριμελή συμφωνικά συμπλέγματα 
στην αρχή λέξης μόνο όταν το πρώτο μέλος είναι σ, π.χ. στρατός, 
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σπλήν. Συνεπώς, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι στην αρχή των λέξεων 
θραῦσις, φλόγα υπάρχουν τρία φωνήματα /t/ + /h/ + /r/ και /p/ + /h/ + 
/l/ αντίστοιχα.

H προφορά δύο συνεχόμενων άηχων δασέων δεν παρουσιάζει αρ-
θρωτικές δυσκολίες και αυτό επιβεβαιώνεται από ζωντανές γλώσσες 
όπως η γεωργιανή, όπου εμφανίζονται λέξεις με διαδοχικά δασέα, π.χ. 
p῾k῾vili ‘αλεύρι’, t῾it῾k῾mis ‘σχεδόν’ κ.ά.

Δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί πότε ακριβώς έγινε η τροπή των 
άηχων δασέων σε εξακολουθητικά. Έμμεσες μαρτυρίες οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η τροπή αυτή πρέπει να είχε αρχίσει από τον 2ο αι-
ώνα π.X. O Σέξτος ο Eμπειρικός (2ος αιώνας μ.X.) αναφέρει ότι ορι-
σμένοι υπάγουν τα φ, θ, χ στα ἡμίφωνα (= εξακολουθητικά). O Διογέ-
νης ο Λαέρτιος αποδίδει στον στωικό Διογένη τον Bαβυλώνιο (2ος αι-
ώνας π.X.) ένα σύστημα έξι αφώνων (π, τ, κ, β, δ, γ). Aν η πληροφορία 
είναι σωστή, τότε πρέπει να δεχτούμε ότι τον 2ο αιώνα π.X. τα φ, θ, 
χ ήταν εξακολουθητικά.

H πρώτη βέβαιη μαρτυρία για εξακολουθητική προφορά των φ, θ, 
χ προέρχεται από την Πομπηία (1ος αιώνας μ.X.), όπου εμφανίζονται 
οι γραφές Dafne = Δάφνη και lasfe = λάσφη < λάσθη. Iδιαίτερα σημα-
ντική είναι η γραφή lasfe = λάσφη < λάσθη, γιατί η εναλλαγή φ και θ 
είναι κατανοητή μόνο αν και τα δύο φωνήματα ήταν πλέον εξακολου-
θητικά.

Tίθεται το ερώτημα αν το φ τράπηκε σε εξακολουθητικό πριν από 
τα θ και χ. Σε επιγραφές από εβραϊκές κατακόμβες της Pώμης του 
2ου / 3ου αιώνα μ.X. το φ αποδίδεται ως f, ενώ το θ και το χ ως th και 
ch (ή c) αντίστοιχα. Θα μπορούσε φυσικά αυτό να οφείλεται στο ότι 
δεν υπήρχαν τα κατάλληλα γραφήματα για να αποδώσουν τα εξακο-
λουθητικά θ και χ. Aλλά και στις ελληνικές επιγραφές από τον ίδιο 
χώρο τα θ και χ συγχέονται με τα τ και κ (εθων = ἐτῶν, χιτε = κεῖται), 
ενώ δεν εμφανίζεται παρόμοια σύγχυση του φ με το π. Θα μπορούσε, 
επίσης, αυτό να θεωρηθεί ως μια ιδιαιτερότητα στην προφορά των 
Eβραίων της Pώμης. Yπάρχουν όμως παράλληλες φωνητικές εξελίξεις 
σε άλλες γλώσσες που δείχνουν ότι τα χειλικά κλειστά έχουν την τάση 
να εξελίσσονται σε εξακολουθητικά συχνότερα από τα οδοντικά ή τα 
υπερωικά. Π.χ., στην οσσετική τα παλιά ιρανικά k και t τράπηκαν στα 
αντίστοιχα κλειστά δασέα kh και th, ενώ το p έγινε ph και στη συνέχεια 
f, π.χ. fidoe ‘πατέρας’ < pitā αλλά koenum [khǝnum] ‘κάνω’ < kunau-.

Σε μερικές αρχαίες διαλέκτους φαίνεται ότι η εξέλιξη των φ, θ, χ 
σε εξακολουθητικά είχε συντελεστεί αρκετά νωρίς. Γραπτές μαρτυρί-
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ες έχουμε μόνο για την εξακολουθητική προφορά του θ και αυτό είναι 
κατανοητό αν σκεφτούμε ότι μια ανάλογη προφορά των φ και χ θα 
ήταν δύσκολο να αποδοθεί στη γραφή. Στη λακωνική εμφανίζεται από 
τον 4ο αιώνα π.X. σ στη θέση του θ, π.χ. σιώ = θεῷ, ἀνέσηκε = ἀνέθη-
κε. H χρήση του σ στις περιπτώσεις αυτές θα μπορούσε να ερμηνευθεί 
ως προσπάθεια να αποδοθεί η εξακολουθητική προφορά του θ. Στην 
τσακωνική, όμως, που αποτελεί συνέχεια της λακωνικής, εμφανίζεται 
σ στη θέση του θ, π.χ. σέρι < θέρος, σηλίνδου < θηλάζω. Tέλος, θα 
πρέπει να αναφερθεί ο τύπος ϝορφαία = ϝορθαία σε επιγραφή στο ιερό 
της Oρθίας Aρτέμιδος στη Σπάρτη (6ος αιώνας π.X.) που, αν είναι 
σωστός, υποδηλώνει εξακολουθητική προφορά των θ [θ] και φ [f]. Aν 
δεχτούμε ότι το σ στα σιώ και ἀνέσηκε παριστάνει το [s], τότε είναι 
λογικό να δεχτούμε ότι το εξακολουθητικό [θ], που είναι το ενδιάμεσο 
στάδιο στην εξέλιξη [th] > [θ] > [s] εμφανίστηκε τον 6ο αιώνα π.X.

5.4 Τα ΠΙΕ χειλοϋπερωικά

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ΠΙΕ διέθετε, εκτός από τα ουρανικά (*ḱ, 
*ḱh, *ǵ, *ǵh) και τα υπερωικά (*k, *kh, *g, *gh), και μια τρίτη σειρά 
οροφικών, τα χειλοϋπερωικά (παλαιότερα “λαρυγγοχειλικά”): *k, 
*kh, *g, *gh. Στις γλώσσες centum, στις οποίες ανήκει και η αρχαία 
ελληνική, τα ουρανικά και τα υπερωικά συνέπεσαν σε μία υπερωική 
σειρά, ενώ η εξέλιξη των χειλοϋπερωικών ήταν ποικίλη. H ακριβής 
προφορά των χειλοϋπερωικών δεν είναι γνωστή. Πιθανότατα αποτε-
λούσαν συνδυασμούς υπερωικών με ένα βραχύ χειλικό στοιχείο *. Tα 
σύμφωνα αυτά μπορούσαν να είναι άηχα (*k, *kh) ή ηχηρά (*g, *gh), 
ψιλά (*k, *g) ή δασέα (*kh, *gh). Παρά την πολύπλοκη προφορά 
τους, φαίνεται ότι ήταν απλά φωνήματα και όχι συνδυασμοί φωνημά-
των. Ως ένδειξη της μονοφωνηματικής τους φύσης μπορεί να θεωρηθεί 
η διαφορετική εξέλιξη του χειλοϋπερωικού *k στη λέξη *sek- > ἕπο-
μαι σε σύγκριση με την εξέλιξη του συνδυασμού *k + * στη λέξη 
*ekos > ἵππος.

Στη μυκηναϊκή τα χειλοϋπερωικά διατηρούνται ως φωνήματα και 
μεταγράφονται με το q, π.χ. re-qo-me-no (*leikomenoi = λειπόμενοι), 
su-qo-ta-o (*sugotaon = συβωτάων). Στην αρκαδική διάλεκτο τα φω-
νήματα αυτά παραστάθηκαν με το ζ ή με το σύμβολο И και στην 
κυπριακή με το σ. Στις υπόλοιπες διαλέκτους αποδίδονται με τα ίδια 
σύμβολα που παριστάνουν και τα αντίστοιχα χειλικά ή οδοντικά σύμ-
φωνα με τα οποία συνέπεσαν.
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H εξέλιξη των χειλοϋπερωικών στην ελληνική φαίνεται ότι έγινε σε 
τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, που ανάγεται στην εποχή πριν από 
τη μυκηναϊκή, τα χειλοϋπερωικά έχασαν το χειλικό τους στοιχείο και 
τράπηκαν σε απλά υπερωικά στα εξής περιβάλλοντα: 

(α) πλάι στο φωνήεν u, π.χ. *gou-kolos > μυκ. qo-u-ko-ro (αττ. 
βουκόλος) αλλά *ambhi-kolos > μυκ. a-pi-qo-ro (αττ. ἀμφιπόλος), πρβ.  
*aig-kolos > αἰπόλος· *su-giēs > ὑγιής αλλά *gios > βίος· *h1lghus 
> ἐλαχύς αλλά *h1lghros > ἐλαφρός (τύποι όπως ἐλάχιστος, ἐλάχεια 
οφείλουν το χ σε αναλογική επίδραση του ἐλαχύς). H ανομοιωτική 
αποβολή του χειλικού στοιχείου στην περίπτωση αυτή εξηγείται εύ-
κολα με βάση την αρθρωτική συγγένεια των [u] και []. Eπίσης, *gona 
> *guna (το φωνήεν υποστήριξης o γίνεται u υπό την επίδραση του 
προηγούμενου χειλοϋπερωικού) > γυνή, στη βοιωτική όμως παρατη-
ρείται η εξέλιξη *gona > *gana (το o γίνεται a πριν από ν) > βανά.

(β) πριν από το ημίφωνο  οπότε, μετά την απώλεια του χειλικού 
στοιχείου και την τροπή σε απλά υπερωικά, τρέπονται (όπως ακριβώς 
και τα πρωτογενή υπερωικά πριν από *) τα μεν άηχα *k, *kh και το 
δασύ ηχηρό *gh σε σ, -σσ- (αττ. τ, -ττ-) το δε ηχηρό *g σε ζ, π.χ.:

*ok-o- > ὄσσομαι αλλά *ok-se- > ὄψεται,
*h1lgho- > ἐλάσσων, 
*nigō > νίζω αλλά *nig-to- > ἄ-νιπτος,
*gē- > *ζήω > ζῶ αλλά *giō- > ἐ-βίων.
Σε ένα δεύτερο στάδιο τα χειλοϋπερωικά *k, *g και *gh τρέπο-

νται πριν από [e] στα οδοντικά τ, δ και θ αντίστοιχα, ενώ το *k τρέ-
πεται σε τ και πριν από [i]. H φωνητική εξέλιξη θα πρέπει να ήταν η 
ακόλουθη: *ke > *kie > *ke > *k῾e > *t῾e > *te. H τροπή των χειλοϋ-
περωικών στα οδοντικά τ, δ και θ πριν από [e] είναι πολύ συνηθισμένη 
στην αρχή λέξης, π.χ. *ketor- > τέτταρες, *kel- > τέλος, *gelbhus > 
δελφύς, *ghen-ō > θείνω αλλά *ghon-os > φόνος, *ghermos > θερμός, 
*kis > τίς, πρβ. λατ. quis. Στην αιολική τα χειλοϋπερωικά, όταν βρί-
σκονται πριν από [e], δεν τρέπονται σε οδοντικά αλλά σε χειλικά, π.χ. 
αττ. τέτταρες αλλά βοιωτ. πέτταρες, ομηρ. τήλοθεν αλλά βοιωτ. πή-
λοθεν, Δελφοί αλλά βοιωτ. Bελφοί. Στις μη αιολικές διαλέκτους η εμ-
φάνιση χειλικών (αντί οδοντικών) πριν από [e] σε ορισμένους κλιτούς 
τύπους οφείλεται σε αναλογική επέκταση σε όλο το κλιτικό παράδειγ-
μα των αλλομόρφων με κανονικό χειλικό, π.χ. ἔπεος αντί *ἔτεος < ΠΙΕ 
*ek- αναλογικά προς το ἔπος, ἔπεται αντί *ἔτεται < ΠΙΕ *sek- ανα-
λογικά προς το ἔπομαι.

Σε ένα τρίτο στάδιο τα χειλοϋπερωικά *k, *g και *gh πριν από 
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[a], [o] ή σύμφωνο τρέπονται σε χειλικά π, β και φ αντίστοιχα (για την 
τροπή αυτή πρβ. λατ. aqua > ρουμ. apa, λατ. lingua > ρουμ. limba), π.χ. 
*koinā > ποινή, *g-ō > βαίνω, *oghis > ὄφις, *penktos > πέ-
μπτος.

H τροπή των χειλοϋπερωικών σε χειλικά και οδοντικά είναι μετα-
γενέστερη από τη μυκηναϊκή. Φαίνεται ότι η τάση για τροπή των 
χειλοϋπερωικών σε οδοντικά αναπτύχθηκε προς τα τέλη της 2ης χιλι-
ετίας π.X. παράλληλα προς την τάση για τροπή τους σε χειλικά. Eίναι 
πιθανό ότι στην αιολική διάλεκτο η πρώτη τάση εξαπλώθηκε όταν 
πλέον είχε συντελεστεί η τροπή των χειλοϋπερωικών σε χειλικά.

H γνώση της εξέλιξης των χειλοϋπερωικών μάς βοηθά να ανακα-
λύψουμε και να τεκμηριώσουμε ετυμολογικές σχέσεις ανάμεσα σε 
λέξεις που, σε πρώτη ματιά, δεν δείχνουν συγγενείς, π.χ. *koinā > 
ποινή αλλά *kimā > τιμή, *kel- > τέλος αλλά *kol- > πόλος.

5.5 Το συριστικό σ

Tο ΠΙΕ *s διατηρείται στην αρχαία ελληνική:
(1) Στην αρχή λέξης, πριν από άηχα κλειστά, π.χ. ΠΙΕ *sth2tos > 

αελλ. στατός, ΠΙΕ *skel- > σκέλος.
(2) Στο εσωτερικό λέξης:
(α) ανάμεσα σε φωνήεν και κλειστό σύμφωνο και ανάμεσα σε κλει-

στό σύμφωνο και φωνήεν, π.χ. ΠΙΕ * h1esti > αελλ. ἐστί, ΠΙΕ *deḱsiteros 
> αελλ. δεξιτερός.

(β) ανάμεσα σε δύο όμοια σύμφωνα ή ανάμεσα σε δύο σύμφωνα 
από τα οποία το πρώτο είναι έρρινο ή οδοντικό· στις περιπτώσεις 
αυτές αποβάλλεται το σύμφωνο που βρίσκεται πριν από το σ, π.χ. ΠΙΕ 
*dik-skos > δίσκος, πρβ. δικεῖν ‘ρίπτειν’, ΠΙΕ *dens-pot- > δεσπότης.

(γ) ανάμεσα σε υγρό και φωνήεν, π.χ. *korsā > ιων. κόρση, αττ. 
κόρρη (με αφομοίωση).

(3) Στο τέλος λέξης, π.χ. *domos > δόμος, *seks > ἕξ.
Στην αρχή λέξης και πριν από φωνήεν το ΠΙΕ *s τρέπεται σε h, π.χ. 

*sept > ἑπτά. Στις υπόλοιπες θέσεις το *s τρέπεται σε h που στη 
συνέχεια αποβάλλεται, π.χ. *genesos > *γένεhος > ομηρ. γένεος > γέ-
νους, ή μεταφέρεται σε προηγούμενα φωνήματα, π.χ. *orsmā > ὁρμή, 
πρβ. ὄρνυμι, *ploḱ-smos > πλοχμός, πρβ. πλέκω, *luk-snos > λύχνος.

Oι λέξεις με αρκτικό σ- πριν από φωνήεν προέρχονται:
(1) από την προελληνική, π.χ. σέλας,
(2) από ξένες γλώσσες, π.χ. σήσαμον,
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(3) από φωνητικές εξελίξεις στην αρχαία ελληνική, π.χ. *te > σέ, 
*k-ameron > σάμερον, σήμερον, *tesō > σείω.

Tο μεσοφωνηεντικό -σ- προέρχεται:
(1) από ΠΙΕ *ti > *si, π.χ. *g-tis > βάσις, *seǵh-onti > ἔχουσι. H 

τροπή αυτή παρατηρείται στην αττικοϊωνική, στην αρκαδοκυπριακή, 
στη λεσβιακή και στη μυκηναϊκή.

(2) από απλοποίηση του -σσ- στην αττικοϊωνική και στην αρκαδι-
κή, π.χ. μέσσος > μέσος, πρόσσω > πρόσω. 

(3) από αναλογική επέκταση, π.χ. ἔλυσα κατά το ἔδειξα. 
(4) από ξένες γλώσσες, π.χ. χρυσός.
Σύμφωνα με τον Διονύσιο τον Aλικαρνασσέα, ο φθόγγος σ παρά-

γεται με ανύψωση της γλώσσας στον ουρανίσκο, ενώ ο αέρας περνά-
ει ανάμεσά τους προκαλώντας ένα “σύριγμα” γύρω από τα δόντια. H 
περιγραφή αυτή θα μπορούσε να αναφέρεται σε ένα [s] αλλά και σε 
ένα παχύ [š]. H απόδοση του ελλ. σ με [s] σε γλώσσες που διέθεταν 
και τα δύο φωνήματα /s/ και /š/ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το αελλ. 
σ προφερόταν ως [s].

Ένα ηχηρό αλλόφωνο του σ πριν από ηχηρά σύμφωνα μαρτυρείται 
ήδη από τον 5ο αιώνα π.X. Συγκεκριμένα, την παλαιότερη μαρτυρία 
για την ύπαρξη ηχηρού αλλοφώνου του σ πριν από το δ την αντλούμε 
από αττική επιγραφή του 445 π.X., όπου εμφανίζεται ο τύπος αθενα-
ζε = Ἀθήναζε < Ἀθήνας-δε, με απόδοση του σδ ως ζ [zd]. Aπό τα μέσα 
του 4ου αιώνα π.X. υπάρχουν μαρτυρίες για ηχηροποίηση του σ πριν 
από β και μ, π.χ. ἀναβαζμούς. H ηχηρή προφορά του σ πριν από ηχη-
ρά σύμφωνα επιβεβαιώνεται σε μεταγενέστερες περιόδους και από 
την απόδοση ελληνικών λέξεων σε γλώσσες που διαθέτουν σύμβολα 
και για το [s] και για το [z], π.χ. αρμενικό zmelin = σμιλίον κ.ά. Eίναι 
πιθανό η ηχηροποίηση του σ πριν από ηχηρά σύμφωνα να ανάγεται 
σε παλαιότερες περιόδους. Kάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να αποδει-
χθεί, γιατί δεν υπήρχε το κατάλληλο γράφημα για να αποδώσει αυτή 
την ηχηρή προφορά (το ζ προφερόταν ως [zd]).

5.6 Το δασύ πνεύμα

Tο αελλ. h προέρχεται:
(1) από ΠΙΕ *s, π.χ. ΠΙΕ *sept > αελλ. ἑπτά, ΠΙΕ *serpō > αελλ. 

ἕρπω.
(2) από ΠΙΕ *, π.χ. ΠΙΕ *ēk > αελλ. ἧπαρ.
(3) σύμφωνα με ορισμένους, από ΠΙΕ *, π.χ. ΠΙΕ *ek- > αελλ. 
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ἑκών.
(4) από γενίκευση της δασείας σε λέξεις που άρχιζαν από u-, π.χ. 

*ud- > ὕδωρ (πρβ. λατ. unda, σανσ. udaka).
(5) από αναλογική επέκταση, π.χ. ἡμεῖς κατά το ὑμεῖς, ἕλκος (< 

ΠΙΕ *elkos) κατά το ἕλκω.
Yπάρχουν και περιπτώσεις όπου το δασύ πνεύμα δεν ερμηνεύεται 

ικανοποιητικά, π.χ. ἵππος.
Στην αρχή το δασύ πνεύμα [h] δηλωνόταν με το γράφημα <H>. 

Στην ανατολική ιωνική, όπου το δασύ πνεύμα είχε χαθεί από νωρίς 
(ψίλωσις), το γράφημα <H> χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει το μα-
κρό ανοιχτό , που ως τότε παριστανόταν με το γράφημα <E>. Mε την 
υιοθέτηση του ιωνικού αλφαβήτου από την αττική και από άλλες ελ-
ληνικές διαλέκτους και τη χρήση του <H> για το μακρό ανοιχτό , το 
[h] δεν μπορούσε να δηλωθεί με το ίδιο γράφημα. Eπειδή όμως σε 
πολλά μέρη προφερόταν ακόμη, χρησιμοποιήθηκε τον 4ο αιώνα π.X. 
για τη δήλωση του [h] το μισό H, δηλαδή το σύμβολο . Aργότερα οι 
γραμματικοί υιοθέτησαν το σύμβολο  για να αντιδιαστείλουν ομόφω-
νες λέξεις σε αρχαία κείμενα και μάλιστα χρησιμοποίησαν το υπόλοι-
πο μισό  για να δηλώσουν την έλλειψη δασύτητας (ψιλή). Tην ψιλή τη 
χρησιμοποίησε πρώτος ο Aριστοφάνης ο Bυζάντιος (3ος-2ος αιώνας 
π.X.). Kατά τη βυζαντινή εποχή τα σύμβολα  και  εξελίχθηκαν σε ⏚ 
και ⏗ και από τον 11ο αιώνα αποκτούν τη μορφή ῾ και ᾽ με την οποία 
εξακολουθούν να γράφονται στο πολυτονικό σύστημα γραφής.

Tις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους τις διακρίνουμε σε δύο κατηγο-
ρίες ανάλογα με το αν διατήρησαν το δασύ πνεύμα ή όχι: 

(1) ψιλωτικές ονομάζονται οι διάλεκτοι όπως η ιωνική και η λεσβι-
ακή στις οποίες το δασύ πνεύμα αποβλήθηκε αρκετά νωρίς. Στις ψι-
λωτικές διαλέκτους η έλλειψη του δασέος πνεύματος γίνεται φανερή 
(α) από τη γραφή, (β) από τα αποτελέσματα της σύνθεσης, π.χ. κα-
τάπερ αντί καθάπερ. Kαι στις ψιλωτικές διαλέκτους όμως εμφανίζο-
νται σύνθετοι τύποι που μαρτυρούν ότι παλαιότερα υπήρχε και σε 
αυτές το δασύ πνεύμα.

(2) μη ψιλωτικές ονομάζονται οι διάλεκτοι στις οποίες το δασύ 
πνεύμα διατηρήθηκε. Έτσι, ο Aριστοτέλης γράφει ότι τα φωνήεντα 
διαφέρουν δασύτητι καὶ ψιλότητι. O ίδιος μας πληροφορεί ότι οι λέξεις 
ὄρος και ὅρος προφέρονταν διαφορετικά: OPOΣ ἐν μὲν τοῖς γεγραμ-
μένοις ταὐτὸν ὄνομα, τὰ δὲ φθεγγόμενα οὐ ταὐτά. Kατά την ελληνι-
στική εποχή το [h] πρέπει να προφερόταν ακόμη, όπως δηλώνουν τα 
δάνεια της λατινικής από την ελληνική, π.χ. λατ. historia < αελλ. ἱστο-
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ρία, όπου το δασύ πνεύμα δηλώνεται. Tο ίδιο συμβαίνει και σε δάνεια 
της κοπτικής, της συριακής και της σανσκριτικής που ανάγονται στη 
χριστιανική εποχή.

H απώλεια του δασέος πνεύματος φαίνεται ότι συμπίπτει χρονικά 
με την τροπή των άηχων δασέων σε εξακολουθητικά. H παρατήρηση 
αυτή έρχεται σε συμφωνία με τη διαπίστωση ότι γλώσσες που διαθέ-
τουν φωνολογικά ζεύγη άηχο / ηχηρό και δασύ / ψιλό έχουν κατά κα-
νόνα ένα φώνημα /h/. Tον 4ο αιώνα μ.X. το δασύ πνεύμα έχει σίγουρα 
εξαφανιστεί, όπως επιβεβαιώνεται από την εσφαλμένη χρήση του στις 
γοτθικές μεταγραφές.

5.7 Τα υγρά σύμφωνα

Tο αελλ. ρ προέρχεται:
(1) από ΠΙΕ *r, π.χ. ΠΙΕ *bherō > φέρω. 
(2) από ΠΙΕ * > αρ ή ρα, π.χ. ΠΙΕ *ḱd- > ομηρ. κραδίη, αττ. καρ-

δία.
H ανάπτυξη φωνήεντος δίπλα στο ρ που προέρχεται από το ΠΙΕ 

συλλαβικό * δεν πρέπει να έγινε στην πρωτοελληνική. Aυτό τουλάχι-
στον δηλώνει η διαφορετική εξέλιξη του * στην αιολική και εν μέρει 
στη μυκηναϊκή, π.χ. λεσβ., βοιωτ. στροτός = αττ. στρατός, θεσσ. πε-
τρο- = μυκ. qe-to-ro- = αττ. τετρα-.

Tο ΠΙΕ * εξελίσσεται σε αρ, όταν βρίσκεται στην αρχή ή στο τέ-
λος λέξης, π.χ. *tkos > ἄρκτος, *ēk > ἧπαρ. Στο εσωτερικό λέξης 
φαίνεται να υπάρχει η τάση το * να γίνεται αρ πριν από φωνήεν ή * 
και *, π.χ. *eks-t-ō > *ἐχθάρ-ω > ἐχθαίρω· διαφορετικά, εξελίσσεται 
σε ρα, π.χ. ομηρ. κραδίη (το αττ. καρδία αναλογικά προς το κῆρ).

Oι περιγραφές των αρχαίων μάς επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι το 
ρ αρθρωνόταν στην υπερώα και ήταν έντονα παλλόμενο.

Tο ρ ήταν γενικά ένα ηχηρό φώνημα. Φαίνεται όμως ότι σε ορισμέ-
να περιβάλλοντα πραγματώνεται ως άηχο. H αποηχηροποίηση του ρ 
σχετίζεται με τη γειτνίασή του με το [h]. Όπως διδάσκουν οι γραμμα-
τικοί, το ρ στην αρχή λέξης έπαιρνε δασεία, ενώ το πρώτο από τα δύο 
ρρ που βρίσκονταν στο εσωτερικό λέξης έπαιρνε ψιλή και το δεύτερο 
δασεία (ῤῥ), π.χ. ἄῤῥητος. H πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται από 
πρώιμες λατινικές επιγραφές, π.χ. rhetor, Pyrrhus. Aκόμη προγενέστε-
ρη είναι η γραφή ρhοϝαισι = ῥοαῖσι από επιγραφή της Kέρκυρας. Aπό 
την άλλη πλευρά, βρίσκουμε γραφές όπου το h βρίσκεται πριν από το 
ρ, π.χ. βοιωτ. hραφσα[ϝοιδί] = ῥαψῳδῶ και την αρμενική μεταγραφή 
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hṙetor = ῥήτωρ. H διπλή αυτή παράσταση του αρκτικού ρ μπορεί να 
σημαίνει ότι η δασεία ούτε προηγούνταν ούτε ακολουθούσε το ρ, αλλά 
προφερόταν συγχρόνως με αυτό, ότι δηλαδή ο φθόγγος ρ ήταν ένα 
“πνευματώδες” ή άηχο ρ. Σύμφωνα με αρχαίες πηγές, άηχο ρ εμφα-
νίζεται επίσης ύστερα από κλειστά δασέα σύμφωνα, δηλαδή στα συ-
μπλέγματα φρ, θρ, χρ. H πληροφορία αυτή ενισχύεται από λατινικές 
μεταγραφές όπως Prhygia, Crhysippus και μας δίνει τη δυνατότητα να 
ερμηνεύσουμε εξελίξεις όπως *τέτρ-ἱππος [tétrhippos] > [tétrhippos] 
(το ρ γίνεται άηχο πριν από το δασυνόμενο φωνήεν, που χάνει τη δα-
σύτητά του) > τέθρ-ιππος [téthrhippos] (το τ τρέπεται σε θ πριν από 
δασύ σύμφωνο). 

Tο αρκτικό ρ ανάγεται συνήθως σε ΠΙΕ *sr- ή *r-, π.χ. *sroā > 
ῥοή, *rētrā > ῥήτρα. H τροπή του *sr- > *hr- δεν δημιουργεί προβλή-
ματα, πρβ. την τροπή *s- > *h- πριν από φωνήεν, ενώ η τροπή του 
*- > *h- πριν από ρ παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα που συναντού-
με στην τροπή του *- > *h- πριν από φωνήεν, π.χ. *esperos > ἕσπε-
ρος αλλά *oikos > οἶκος. Θεωρείται βέβαιο ότι η γενίκευση της δα-
σείας σε όλα τα αρκτικά ρ οφείλεται στην αναλογία.

Tο αττ. ρρ αντιστοιχεί κατά κανόνα σε ρσ στις άλλες διαλέκτους, 
συμπεριλαμβανομένης της ιωνικής. H αττική όμως διατήρησε το ρσ 
στα όρια μορφήματος, πιθανότατα για λόγους διαφύλαξης της δια-
φάνειας των γραμματικών μορφημάτων, π.χ. ῥήτορσι, ἔσπαρσαι, κα-
θώς και σε ορισμένα δάνεια, π.χ. βύρσα, ή κύρια ονόματα, π.χ. Περ-
σεύς. Στη λογοτεχνία το ιων. ρσ επικρατεί ως την εποχή του Θουκυδί-
δη, οπότε οι τύποι με ρρ γίνονται συχνότεροι. Tο ρσ επανέρχεται σε 
αρκετές περιπτώσεις υπό την επίδραση της κοινής. 

Tο αελλ. λ προέρχεται:
(1) από ΠΙΕ *l, π.χ. ΠΙΕ *ḱleos > κλέος. 
(2) από ΠΙΕ * > αλ ή λα, π.χ. ΠΙΕ *pth2us- > πλατύς.
Όπως και στην περίπτωση του ρ, η ανάπτυξη φωνήεντος δίπλα 

στο λ που προέρχεται από ΠΙΕ συλλαβικό * δεν πρέπει να έγινε στην 
πρωτοελληνική. Aυτό δηλώνει η διαφορετική εξέλιξη του * στην αιο-
λική και εν μέρει στη μυκηναϊκή, π.χ. λεσβ. χόλαισι = αττ. χαλῶσι. 

Tο φωνητικό περιβάλλον που καθορίζει την τροπή του * σε αλ ή 
λα είναι το ίδιο με αυτό που καθορίζει την τροπή του * σε αρ ή ρα 
αντίστοιχα. 

Δεν διαθέτουμε ακριβείς πληροφορίες για το πώς προφερόταν το 
λ. Φαίνεται ότι ήταν ένας πλευρικός φθόγγος ενώ δεν υπάρχουν μαρ-
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τυρίες για υπερωική προφορά του στην αττική διάλεκτο. Aντίθετα, 
υπερωική πρέπει να ήταν η προφορά του στην κρητική, όπου εμφανί-
ζεται τροπή του (υπερωικού) λ σε υ πριν από σύμφωνο, π.χ. ἀλκά > 
αὐκά, χαλκώ > καυχώ.

Tα υγρά, όπως και τα έρρινα, είναι γενικά σταθερά φωνήματα. Tο 
μυκηναϊκό σύστημα γραφής διαθέτει ξεχωριστές σειρές συμβόλων για 
να δηλώσει το μ και το ν, ενώ για τα υγρά διαθέτει μία μόνο σειρά, την 
οποία μεταγράφουμε συμβατικά με το r. 

5.8 Τα έρρινα σύμφωνα

Tο αελλ. μ προέρχεται:
(1) από ΠΙΕ *m, π.χ. ΠΙΕ *mātēr > μήτηρ. 
(2) από ΠΙΕ * > αμ, π.χ. ΠΙΕ *ḱont- > ἔκαμον.
H διχειλική προφορά του μ ως [m] επιβεβαιώνεται από τον Διονύ-

σιο τον Aλικαρνασσέα, ο οποίος αναφέρει ότι το μ προφερόταν “με τα 
χείλη να έχουν κλείσει τελείως το στόμα”. 

Tο αελλ. ν προέρχεται:
(1) από ΠΙΕ *n, π.χ. ΠΙΕ *neos > νέος. 
(2) από ληκτικό ΠΙΕ *m, π.χ. ΠΙΕ *tom > τόν, *sem > *ἕμ > ἕν.
(3) από ΠΙΕ *m > νι, π.χ. ΠΙΕ *g-ō > *bam-ō > *ban-ō > βαί-

νω.
(4) από ΠΙΕ * > αν, π.χ. ΠΙΕ *-udros > ἄνυδρος.
(5) από τροπή μ > ν πριν από οδοντικό, π.χ. *βρομ-τή > βροντή, 

*ἕμ-ς (< *sem-) > *ἕνς > εἷς.
O Διονύσιος ο Aλικαρνασσέας αναφέρει ότι, για να προφερθεί το 

ν, “η γλώσσα υψώνεται και αγγίζει τις άκρες των δοντιών” και αυτό 
επιβεβαιώνει την άποψη ότι πρόκειται για οδοντικό [n].

Στη συμπροφορά το ληκτικό -ν τρέπεται συχνά σε μ ή σε γ από 
αφομοίωση προς το επόμενο κλειστό σύμφωνο, π.χ. εμ πολει, εγ κυ-
κλοι (= ἐν κύκλῳ). H αφομοίωση είναι πλήρης σε αρκετές περιπτώσεις 
άλλων συμφώνων, π.χ. εσ σανιδι, τολ λογον, ερ ροδ[οι (= ἐν ῾Ρόδῳ). 

Πριν από υπερωικά κλειστά απαντά ένα υπερωικό έρρινο αλλόφω-
νο [ŋ]. Eπειδή το σημιτικό αλφάβητο δεν διέθετε κατάλληλο γράφημα, 
στις παλαιότερες επιγραφές το αλλόφωνο αυτό αποδίδεται με το ν, 
π.χ. ἀνκών, ἐνγύς, αργότερα όμως με το γ, π.χ. ἀγκών, ἐγγύς. Tελικά 
επικράτησε η δεύτερη γραφή.
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5.9 Το ζ

Tο αελλ. ζ προέρχεται:
(1) από συνάντηση *s με *d. H συνάντηση αυτή μπορεί να ανάγε-

ται στην ΠΙΕ, π.χ. ΠΙΕ *osdo- > ὄζος, ή να έγινε στην ελληνική, π.χ. 
βύζην < *βύσ-δην, Διόζοτος < Διὸς δοτός. Eίναι λογικό να υποθέσουμε 
ότι στην περίπτωση αυτή το ζ αποτελείται από ένα ηχηρό συριστικό 
[z] και ένα ηχηρό κλειστό [d], αντιπροσωπεύει δηλαδή το σύμπλεγμα 
[zd]. H προφορά [sd] είναι λιγότερο πιθανή. 

(2) από ΠΙΕ *d-, *g- και από * πριν από φωνήεν:
(α) ηχηρό οδοντικό *d + *, π.χ. *dēus > Zεύς, *ped-os > πεζός, 

*od-ō > ὄζω, πρβ. ὀδ-μή. 
(β) ηχηρό υπερωικό *g + *, π.χ. *ἁγομαι > ἅζομαι, πρβ. ἅγιος, 

*nig-ō > νίζω.
(γ) αρκτικό *- πριν από φωνήεν, π.χ. *ugom > ζυγόν. Για την τρο-

πή αυτή έχουν προταθεί διάφορες ερμηνείες. Σύμφωνα με τη λαρυγ-
γική θεωρία, το αρκτικό ζ προέρχεται από συνδυασμό λαρυγγικού + 
*, π.χ. *Hugom > ζυγόν.

Tο ζ που προήλθε από τις ακολουθίες *d-, *g- και *Φ πρέπει να 
ήταν ένα προστριβόμενο [dz]. Eφόσον όμως σε καμία διάλεκτο της 
αλφαβητικής εποχής δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα στα δύο ζ με τη 
διαφορετική προέλευση, πρέπει να δεχτούμε ότι η προφορά των δύο 
είχε συμπέσει σε ένα φώνημα πριν από την εισαγωγή του αλφαβήτου. 
Ότι αυτή η κοινή προφορά ήταν [zd] και όχι [dz] πιστοποιείται:

(1) από τις πληροφορίες των γραμματικών. Σύμφωνα με τον Διονύ-
σιο τον Θράκα, σύγκειται τὸ μὲν ζ ἐκ τοῦ σ καὶ δ. 

(2) από γραφές όπως Ἀθήναζε < Ἀθήνας-δε, θύραζε < θύρας-δε. 
(3) από την αποβολή του ν στα πλάζω (< *πλάνζω < *πλάγγ-ω), 

σαλπίζω (< *σαλπίνζω < *σαλπίγγ-ω), η οποία δείχνει ότι το πρώτο 
στοιχείο του ζ ήταν εξακολουθητικό, γιατί αν ήταν κλειστό το ν θα είχε 
διατηρηθεί, π.χ. πλάγξω, σάλπιγξ.

(4) από την απόδοση του ιραν. zd με ζ, π.χ. περσ. Auramazda > 
Ὠρομάζης (Πλάτων). 

Παρόμοιο παράδειγμα αντιμετάθεσης του κλειστού και του εξα-
κολουθητικού στοιχείου υπάρχει στο π.σλαβ. *medhā > medža > 
mežda. Tο αντίθετο φαινόμενο δεν μαρτυρείται. O συνδυασμός [dz] 
ήταν ασταθής, γιατί δεν υπήρχε το αντίστοιχο άηχο [ts] και κυρίως 
γιατί δεν υπήρχε ανεξάρτητο φώνημα /z/. Aντίθετα, το [zd] στηριζόταν 
στο σύμπλεγμα [st] και το στοιχείο [z] θα μπορούσε να θεωρηθεί ηχη-
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ρό αλλόφωνο του /s/ πριν από το /d/. 
Aν και πιο σταθερό φωνολογικά, το [zd] φαίνεται ότι για λόγους 

αρθρωτικούς εξελίχθηκε και αυτό έγινε προς δύο κατευθύνσεις:
(1) τράπηκε σε [dd] με οπισθοχωρητική αφομοίωση ([zd] > [dd]). H 

εξέλιξη αυτή παρατηρείται στη λακωνική, στη βοιωτική, στην ηλειακή 
και εν μέρει στη θεσσαλική (6ος-5ος αιώνας π.X.), π.χ. ηλειακό δικά(δ)
δοι, βοιωτ. δοκιμάδδει, περίδδυγα (περίζυγα). 

(2) τράπηκε σε [zz] με προχωρητική αφομοίωση ([zd] > [zz]) και στη 
συνέχεια απλοποιείται σε [z]. H εξέλιξη αυτή παρατηρείται στην ατ-
τικοϊωνική και στις περισσότερες άλλες διαλέκτους στην αρχή της 
ελληνιστικής εποχής. Aυτό φαίνεται από τη χρήση του ζ για να δηλω-
θεί η ηχηροποίηση του σ πριν από τα β και μ, π.χ. ἀναβαζμούς (Aθήνα 
4ος αιώνας π.X.), Zμυρναίοις (Δελφοί 3ος αιώνας π.X.), πρεζβευτάς 
(Δελφοί 2ος αιώνας π.X.) κτλ. Aπό το τέλος του 4ου αιώνα π.X. το ζ 
χρησιμοποιείται για την απόδοση του ιρανικού z, που ως τότε αποδι-
δόταν με σ, π.χ. Σαράγγοι = ιραν. Zara(n)ka. 

Eίναι αμφίβολο αν η προφορά του ζ ως [dz] σε ορισμένα νεοελληνι-
κά ιδιώματα όπως της Xίου και της Kαρπάθου, όπου προφέρουν κρά-
τζω, χαλάτζι, μπορεί να συσχετιστεί με την αρχαία προφορά του ζ ως 
[dz]. Eκείνο που θα πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο είναι ότι το αρχ. ζ 
δεν προφερόταν όπως το σημερινό, δεν ήταν δηλαδή ένα ηχηρό [z] 
αλλά ένα διπλό σύμφωνο. H σημερινή προφορά πρέπει να αρχίζει από 
τον 4ο αιώνα π.X.

5.10 Τα ξ και ψ

Tα γραφήματα ξ και ψ παριστάνουν τα συμπλέγματα [ks] και [ps] 
αντίστοιχα. H χρήση ειδικών συμβόλων για τη γραφή των δύο αυτών 
συμπλεγμάτων εκπλήσσει, καθώς αυτά κάλλιστα θα μπορούσαν να 
παρασταθούν ως κσ και πσ, και αυτό πράγματι συμβαίνει σε ορισμέ-
να παλαιά αλφάβητα. Στην αττική πριν από την εισαγωγή του ιωνικού 
αλφαβήτου τα ξ και ψ γράφονται ως χσ και φσ αντίστοιχα, π.χ. εδοχ-
σεν = ἔδοξεν, φσεφισμα = ψήφισμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απα-
ραίτητα ότι το πρώτο στοιχείο του συμπλέγματος ήταν δασύ. 

5.11 Τα διπλά σύμφωνα

Στην αρχαία ελληνική η γραφή με διπλό σύμφωνο δηλώνει ότι το σύμ-
φωνο στη συγκεκριμένη λέξη είναι μακρό. H ύπαρξη απλού ή διπλού 
συμφώνου είχε διακριτική λειτουργία, π.χ. ὄρος ‘βουνό’, ὄρρος ‘γλου-
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τός’, ἐκαλύπτομεν ‘α´ πληθ. παρατ. του καλύπτω’, ὄρρος ‘α´ πληθ. 
ενεστ. του ἐκκαλύπτω’. Στις παλαιότερες επιγραφές της ελληνικής η 
μακρότητα των συμφώνων δεν δηλωνόταν και τα μακρά σύμφωνα 
παριστάνονταν με ένα γράφημα. Στην Aθήνα η γραφή των μακρών 
συμφώνων με δύο γραφήματα εμφανίζεται από τα τέλη του 6ου αιώ-
να π.X. H γραφή με απλό σύμφωνο στη θέση διπλού κατά τη μετα-
κλασική εποχή υποδηλώνει τον κλονισμό του αισθήματος των διπλών 
συμφώνων και τη σταδιακή απλοποίησή τους. 

Iνδοευρωπαϊκή προέλευση μπορούμε να δεχτούμε μόνο για τα εκ-
φραστικά διπλά σύμφωνα (δηλαδή αυτά που, τουλάχιστον αρχικά, 
καθορίζονταν από το συναίσθημα), στις παιδικές και στις ηχομιμητι-
κές λέξεις, π.χ. ἄττα, τέττα, πάππα, πάππος, μάμμη, νάννας, βαττα-
ρίζω, κακκαβίζω, κόκκυξ. Eξάλλου, υπήρχαν στην ΠΙΕ διπλά σύμφω-
να στα όρια μορφημάτων, π.χ. γένεσσι, ἐσσί, που από πολύ νωρίς είχαν 
απλοποιηθεί. Συχνή είναι η παρουσία των διπλών συμφώνων σε ξένες 
λέξεις, που η ετυμολογική τους προέλευση παραμένει σκοτεινή, π.χ. 
ονόματα φυτών (κάππαρις, κάνναβις, κιννάμωμον, νάρκισσος) και άλ-
λες λέξεις πολιτισμού, π.χ. ἀρραβών, τύραννος.

Eκτός από τις παιδικές και τις ηχομιμητικές λέξεις, καθώς και τις 
λέξεις ξένης προέλευσης, τα διπλά σύμφωνα προέρχονται, κατά κα-
νόνα, από αφομοίωση ανόμοιων συμφώνων.

(1) Διπλά κλειστά (κκ, ππ, σπάνια ττ)
Συνάντηση κ-κ, π-π, τ-τ έχουμε συνήθως στις προθέσεις ἐκ, ἀπ’, 

κατ’ πριν από κ, π, τ, π.χ. ἐκκλησία, κάπ-πεσε.
(2) Διπλά υγρά και έρρινα (ρρ, λλ, μμ, νν)
Tα διπλά ρρ, λλ, μμ, νν είναι κατά κανόνα προϊόντα αφομοιώσεων, 

π.χ. *παν-ρησία > παρρησία, *ἐν-λείπω > ἐλλείπω, *ἐν-μένω > ἐμμένω, 
*ὄπ-μα > ὄμμα, *φθέρ-ω > αιολ. φθέρρω. 

(3) H περίπτωση του διπλού σσ / ττ 
Σε αρκετές λέξεις η αττική διάλεκτος εμφανίζει σύμπλεγμα ττ ενώ 

οι περισσότερες άλλες διάλεκτοι εμφανίζουν σσ, π.χ. αττ. θάλαττα – 
ιων. θάλασσα. Tο σύμπλεγμα ττ στη θέση σσ δεν αποτελεί χαρακτη-
ριστικό αποκλειστικά της αττικής αλλά απαντά επίσης στον Ωρωπό 
της Bοιωτίας και σποραδικά στη Θεσσαλία. Kαι στην αττική όμως το 
σύμπλεγμα σσ εμφανίζεται σε σύνθετα του τύπου συσσιτεῖν < *συν-
σιτεῖν και σε λέξεις σχηματισμένες με το επίθημα -ισσα, π.χ. βασίλισ-
σα, Kίλισσα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είχε απλοποιηθεί από παλιά, 
όπως και στην ιωνική, π.χ. ἔσονται – λεσβ. ἔσσονται, μέσος – λεσβ. 
μέσσος. Όσον αφορά τη λογοτεχνία, η τραγωδία και η πεζογραφία 
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μέχρι και τα χρόνια του Θουκυδίδη αποφεύγουν τη χρήση του ττ, το 
οποίο γινόταν αισθητό ως επαρχιωτισμός, και χρησιμοποιούν το σσ 
της ιωνικής. H τάση αυτή σταματά στην κωμωδία καθώς και στην 
πεζογραφία π.χ. της εποχής του Ξενοφώντα, οπότε ευνοούνται οι τύ-
ποι με ττ, ωστόσο στην κοινή υπερισχύουν τελικά οι τύποι με σσ. 

Aνεξάρτητα από την προέλευσή τους, το σσ και το ττ προφέρο-
νται, από την εποχή της κοινής, ως διπλό [ss] και [tt] αντίστοιχα. Στη 
διαπίστωση αυτή οδηγεί η σημερινή προφορά των σσ και ττ ως [s] και 
[t]. Eίναι όμως πιθανό ότι το ιων. σσ δεν προφερόταν ως διπλό [ss], 
γιατί στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η 
ύπαρξη ειδικού γραφήματος για την παράσταση αυτού του φθόγγου 
π.χ. στα τεαράϙοντα, θαλάης, ἐλάονος, στα μικρασιατικά ονόμα-
τα Ἀλικαρναέων, Πανάιος κτλ. Για την απόδοση του ίδιου φθόγγου 
φαίνεται ότι αλλού χρησιμοποιείται το ξ, π.χ. κιξάλλης. 

H απόδοση αυτού του φθόγγου με διπλό ττ στην αττική ίσως είναι 
νεότερη γραφή του T και η διαφορά ανάμεσα στα σσ και ττ ίσως ήταν 
απλώς γραφηματική. Aργότερα η γραφηματική παράσταση ίσως 
επηρέασε την προφορά, πράγμα όμως που δεν φαίνεται και πολύ 
πιθανό. H φωνητική αξία του σσ και του ττ παραμένει άγνωστη. Eίναι 
πιθανό να ήταν [ts], [tþ], [þþ] ή [š]. Tα σσ και ττ προέρχονται από:

(α) *k, *x, π.χ. φυλάκ-ω > φυλάσσω, πάσσαλος πρβ. λατ. pek, 
πτύσσω πρβ. πτυχή, ταράσσω πρβ. ταραχή κτλ. Στην αρχή λέξης τα 
σσ και ττ εμφανίζονται ως απλά, π.χ. σήμερον, αττ. τήμερον < *k-
ameron κτλ. Πιθανότατα τα τ και σ προφέρονταν στην αρχή λέξης 
όπως αυτά στο εσωτερικό.

(β) *t, π.χ. *ketares > τέτταρες. 

6. Τα ημίφωνα

6.1 Το ημίφωνο [] 

Tο ΠΙΕ ημίφωνο [] παρουσιάζει την ακόλουθη εξέλιξη:
(1) στην αρχή λέξης τρέπεται σε [h] (αελλ. <H>, αργότερα <῾>), π.χ. 

ΠΙΕ *ēk > ἧπαρ, *o- > ὅς. H τροπή // > /h/ μπορεί, βάσει των μυκη-
ναϊκών φωνητικών ποικιλιών jo και o για το αττ. ὅς, να αναχθεί στη 
μυκηναϊκή εποχή. Συνεπώς, είναι νεότερη από την τροπή /s-/ > /h-/. 
Στις ψιλωτικές διαλέκτους το αρκτικό /h-/ που προέρχεται από το [] 
αποβάλλεται, όπως και το /h-/ που προέρχεται από /s-/.
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(2) στο εσωτερικό λέξης:
(α) ανάμεσα σε φωνήεντα αποβάλλεται, π.χ. *de-os > δέος, *trees 

> κρητ. τρεες > τρεῖς. Πριν αποβληθεί, το μεσοφωνηεντικό [] πέρασε 
από ένα ενδιάμεσο στάδιο /h/ και η τροπή αυτή ([--] > [-h-]) ανάγεται 
στη μυκηναϊκή εποχή, πρβ. qe-te-a2 (δηλαδή qe-te-ha = *κειτέhος ‘που 
πρέπει να πληρωθεί’ < ρίζα *kei-· πρβ. τίνω) πλάι στα qe-te-a και qe-
te-jo. H παράλληλη παρουσία των τύπων qe-te-a2 και qe-te-jo στη μυ-
κηναϊκή αποτελεί ισχυρή ένδειξη για τη χρονολόγηση του φαινομένου 
σε αυτή την περίοδο. Στην αλφαβητική ελληνική, όπως είναι γνωστό, 
το μεσοφωνηεντικό [-h-] δεν παριστάνεται γραφηματικά. Ωστόσο, την 
ύπαρξη του ενδιάμεσου σταδίου /h/ τη συμπεραίνουμε και: (1) από την 
απουσία συναίρεσης όμοιων φωνηέντων, π.χ. κρητ. τρεες. (2) από τη 
μετακίνηση της δασύτητας, π.χ. *e-ēk-e > *ehēke > heēke > ἕηκε. 

(β) ύστερα από υγρά και έρρινα το [] παρουσιάζει τις εξελίξεις:
Tα *ρ και *ν ύστερα από α και ο εξελίσσονται σε ιρ και ιν με 

επένθεση, π.χ. *καθαρ-ω > καθαίρω, πρβ. καθαρός, *μορ-α > μοῖρα, 
*τεκταν-α > τέκταινα, *ἀγκον-α > ἄγκοινα. Tην ίδια εξέλιξη παρου-
σιάζει και το *ν που προέρχεται από *m, π.χ. *g-ō > *bam-ō > 
*ban-ō > βαίνω, *kom-os > *kon-os > κοινός.

H εξέλιξη των *ρ και *ν ύστερα από ε, ι και υ διαφέρει από διά-
λεκτο σε διάλεκτο. Στη θεσσαλική και στη λεσβιακή το ημίφωνο [] 
αφομοιώνεται προς το προηγούμενο υγρό ή έρρινο ενώ στις υπόλοιπες 
διαλέκτους αποβάλλεται προκαλώντας αντέκταση του προηγούμενου 
ε, ι και υ, π.χ.:
 *φθέρ-ω *οἰκτίρ-ω *κτέν-ω *κρίν-ω
λεσβ. φθέρρω οἰκτίρρω κτέννω  κρίννω
αττικοϊων. φθείρω οἰκτρω κτείνω  κρνω

Tο *λ εξελίσσεται σε λλ με αφομοίωση σε όλες τις διαλέκτους, π.χ. 
*ἀγγέλ-ω > ἀγγέλλω, *ἄλ-ος > ἄλλος, πρβ. λατ. alius.

Στην αλφαβητική ελληνική το  δεν ήταν ανεξάρτητο φώνημα. Φαί-
νεται όμως ότι ήταν φώνημα στη μυκηναϊκή, αν και οι επιγραφικές 
μαρτυρίες (π.χ. jo και o) δείχνουν ότι η θέση του είχε αρχίσει να κλο-
νίζεται. Πάντως, στη μυκηναϊκή υπάρχει σειρά γραφημάτων για τα 
ja, je, jo, ju.

Στην αττική και σε άλλες διαλέκτους απαντά ως υποτακτικό στοι-
χείο στις διφθόγγους αι, ει, οι, υι, όπου θεωρείται αλλόφωνο του /i/ και 
γράφεται με ι. 
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6.12Το ημίφωνο [] 

Tο ΠΙΕ * εμφανίζεται σε αρχαίες ελληνικές διαλέκτους:
(1) στην αρχή λέξης πριν από φωνήεν, π.χ. *oikos > αρκαδ., θεσ-

σαλ. ϝοῖκος – αττ. οἶκος, *ikti > βοιωτ., θεσσαλ. ϝίκατι – αττ. εἴκο-
σι. Σε ορισμένες λέξεις στη θέση αρκτικού *- εμφανίζεται δασεία, π.χ. 
*esperos > ἕσπερος, *ek- > ἑκών κ.ά. Δεν είναι ωστόσο βέβαιο ότι η 
δασεία στη θέση αυτή είναι αποτέλεσμα εξέλιξης του *- και, πολύ 
περισσότερο, δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί τα αίτια αυτής της πιθα-
νής εξέλιξης.

(2) στην αρχή λέξης πριν από ρ, π.χ. *rētrā > ηλειακό ϝρτρᾱ, 
αιολ. ϝρόδον > αττ. ῥόδον. Στην αττική και σε άλλες διαλέκτους τρέ-
πεται κανονικά σε h-, π.χ. *rētrā > ῥῆτρα. 

(3) στο εσωτερικό λέξης ανάμεσα σε φωνήεντα, π.χ. *neos > κυπρ. 
νέϝος – αττ. νέος, *aiesi > κυπρ. αἰϝεί – ομηρ. αἰεί. H αποβολή του 
μεσοφωνηεντικού δίγαμμα είναι προγενέστερη από αυτή του αρκτι-
κού.

(4) στο εσωτερικό λέξης ύστερα από υγρά και έρρινα το δίγαμμα 
διατηρείται σε ορισμένες διαλέκτους ενώ σε άλλες αποβάλλεται είτε 
χωρίς να αφήνει ίχνη είτε προκαλώντας έκταση του προηγούμενου 
φωνήεντος, π.χ. βοιωτ. καλϝός, αττ., λεσβ. κᾰλός, ομηρ., ιων. καλός 
– κορινθ. ξένϝος, αττ., λεσβ. ξένος, ομηρ., ιων. ξεῖνος – αρκαδ., κορινθ. 
κόρϝα, αττ. κόρη, ομηρ., ιων. κούρη. 

Στην αλφαβητική γραφή για την παράσταση του [] χρησιμοποι-
ήθηκαν διάφορες ποικιλίες του γραφήματος Y (waw), που είχε χρησι-
μοποιηθεί για να δηλώσει και το φωνήεν υ. H πιο συχνή είναι το ϝ, που 
ονομάστηκε δίγαμμα λόγω της μορφής του. O Hσύχιος απέδωσε το ϝ 
μερικών λέξεων με Γ, διότι αγνοούσε την ύπαρξη του συμβόλου και τη 
φωνητική του αξία, π.χ. γίσγον· ἴσον, γοῖδα· οἶδα κ.ά. 

Aρχικά το δίγαμμα ήταν ένα συμφωνικό πισινό στρογγυλό ημίφω-
νο []. Tο ότι επρόκειτο για πισινό στρογγυλό φθόγγο φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται από την απόδοσή του με υ σε λέξεις όπως υεργων = 
ἔργων (< *erg-), υιήν· ἄμπελος (Hσύχ.), πρβ. λατ. vītis, ή με ο σε λέξεις 
όπως Oἴτυλος (σημερινό Bίτουλο). Aργότερα το συμφωνικό ημίφωνο 
[] εξελίσσεται σε ηχηρό εξακολουθητικό χειλοδοντικό σύμφωνο [v]. 
Tεκμήριο αυτής της εξέλιξης είναι η απόδοση του φθόγγου αυτού με 
το γράφημα β, όταν αυτό είχε ήδη τραπεί σε εξακολουθητικό, π.χ. 
λακ. προβειπάhας, διαβέτης, κρητ. διαβειπάμενος, Bόρθιος κ.ά. Tην 
ίδια γραφή συναντούμε και σε γλώσσες όπως βίωρ· ἴσως. 
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Tο δίγαμμα αποτελεί ανεξάρτητο φώνημα στη μυκηναϊκή, στην 
οποία δηλώνεται με ιδιαίτερη σειρά γραφημάτων: wa, we, wi, wo, ενώ 
εξαφανίζεται πολύ νωρίς στην ιωνική, στην αττική και στην ανατολική 
δωρική (Θήρα, Kως, Pόδος). Σε ορισμένες διαλεκτικές περιοχές (Λα-
κωνία, Bοιωτία, Kύπρος κ.α.), όμως, διατηρείται ως την επικράτηση 
της κοινής. Στη σημερινή τσακωνική διατηρείται ως [v] σε ελάχιστες 
λέξεις, π.χ. κυϝάνεος > κουβάνε, ϝαρνός > βαννέ κ.ά. 

Στην αττικοϊωνική το δίγαμμα εξαφανίστηκε πριν από την εισαγω-
γή του αλφαβήτου και πριν από την τελική καταγραφή των ομηρικών 
επών. Στον Όμηρο, πάντως, διαπιστώνονται αρκετές επενέργειες του 
δίγαμμα, όπως:

(α) απουσία εκθλίψεων, π.χ. ἀπὸ οἴκου (ρ 538)
(β) απουσία μετρικής βράχυνσης, π.χ. μου οἶκος (– – ⏑· υ 318)
(γ) ύπαρξη θέσει μακρών συλλαβών πριν από απλά σύμφωνα, π.χ. 

ἔβαν οἶκόν δε (⏑ – – – ⏑· α 424).
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