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Στη μνήμη του Gaberell Drachman (†10.9.2014) 
και της Αγγελικής Μαλικούτη-Drachman (†4.5.2015) 

για την τεράστια προσφορά τους στην ελληνική γλωσσολογία 
και την αγάπη τους για την ελληνική γλώσσα





ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΩΝ

Το 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (International Conference on 
Greek linguistics/ICGl12) πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Νέου Ελληνισμού του 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Centrum Modernes Griechenland, Freie 
Universität Berlin) στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2015 με τη συμμετοχή περίπου τετρακοσί-
ων συνέδρων απ’ όλον τον κόσμο.

Την Επιστημονική Επιτροπή του ICGl12 στελέχωσαν οι Θανάσης Γεωργακόπου-
λος, Θεοδοσία-Σούλα Παυλίδου, Μίλτος Πεχλιβάνος, Άρτεμις Αλεξιάδου, Δώρα 
Αλεξοπούλου, Γιάννης Ανδρουτσόπουλος, Αμαλία Αρβανίτη, Σταύρος Ασημακόπου-
λος, Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου, Κλεάνθης Γκρώμαν, Σαβίνα Ιατρίδου, Mark Janse, 
Brian Joseph, Αλέξης Καλοκαιρινός, Ναπολέων Κάτσος, Ευαγγελία Κορδώνη, Αμα-
λία Μόζερ, Ελένη Μπουτουλούση, Κική Νικηφορίδου, Αγγελική Ράλλη, Άννα Ρούσ-
σου, Αθηνά Σιούπη, Σταύρος Σκοπετέας, Κατερίνα Στάθη, Μελίτα Σταύρου, Αρχόντω 
Τερζή, Νίνα Τοπιντζή, Ιάνθη Τσιμπλή και Σταυρούλα Τσιπλάκου.

Την Οργανωτική Επιτροπή του ICGl12 στελέχωσαν οι Θανάσης Γεωργακόπουλος, 
Αλέξης Καλοκαιρινός, Κώστας Κοσμάς, Θεοδοσία-Σούλα Παυλίδου και Μίλτος Πε-
χλιβάνος.

Οι δύο τόμοι των πρακτικών του συνεδρίου είναι προϊόν της εργασίας της Εκδο-
τικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν οι Θανάσης Γεωργακόπουλος, Θεοδοσία-
Σούλα Παυλίδου, Μίλτος Πεχλιβάνος, Άρτεμις Αλεξιάδου, Γιάννης Ανδρουτσόπου-
λος, Αλέξης Καλοκαιρινός, Σταύρος Σκοπετέας και Κατερίνα Στάθη.

Παρότι στο συνέδριο οι ανακοινώσεις είχαν ταξινομηθεί σύμφωνα με θεματικούς 
άξονες, τα κείμενα των ανακοινώσεων παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά, σύμφωνα 
με το λατινικό αλφάβητο· εξαίρεση αποτελούν οι εναρκτήριες ομιλίες, οι οποίες βρί-
σκονται στην αρχή του πρώτου τόμου.

Η Οργανωτική Επιτροπή του ICGl12
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ΝΕΟΕ ΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟυΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΑ

Γεωργία Κατσούδα
Κ.Ε.Ν.Δ.Ι. (Ι.Λ.Ν.Ε.) - Ακαδημία Αθηνών

katsouda@academyofathens.gr

Abstract

Based on a large corpus from the Modern Greek dialects (MGr), this paper provides a first 
morphological analysis of the ending -ούνα [úna]. According to etymological and morpholog-
ical criteria it is demonstrated that this ending constitutes an autonomous productive deriva-
tional suffix in MGr dialects. In this paper we examine the suffix -ούνα from both a synchronic 
and a diachronic perspective, providing new etymological findings for many dialectal words.

Λέξεις-κλειδιά: εναλλασσόμενα επιθήματα, επιθηματοποίηση, ετυμολόγηση, κλειστοποίηση, 
ν.ε. διάλεκτος / ιδίωμα

1. εισαγωγή - οριοθετήσεις

Σε δόκιμα λεξικά της Νεοελληνικής Κοινής λημματογραφείται το επίθημα -ούνι (βλ. 
ΛΚΝ 20077, χΛΝΓ 2014), χωρίς ωστόσο χωριστή λημματογράφηση ενός επιθήματος 
-ούνα. Η πρακτική αυτή δικαιολογείται, καθώς η ανάλυση του υλικού που προέρχε-
ται από τη ΝΕΚ (βλ. 1) και από τις νεοελληνικές γεωγραφικές ποικιλίες (βλ. 2) απο-
δεικνύει ότι το -ούνα προκύπτει από τον συνδυασμό του υποκοριστικού επιθηματος 
-ούνι με το μεγεθυντικό επίθημα -α: 

(1) α. καλαθούν-α (ΝΕΚ) <   καλαθ-ούνι (ΝΕΚ) < καλάθ(ι) -ούνι
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 Ακόμη και η φυσούνα  (βλ. 1γ) προέρχεται από έναν υπαρκτό τύπο φυσούνι που δεν 
επιβίωσε στη ΝΕΚ, αλλά απαντούσε σε λεξικά του 17ου-19ου αι., με πρώτη μαρτυρία 
στο Λεξ. Du Cange το 1688. 

Πολλώ δε μάλλον, περιπτώσεις όπως στο (3) προήλθαν από την προσάρτηση του 
μεγεθυντικού επιθήματος -α σε λέξεις –κατεξοχήν δάνειες–  όπου το -ούν-ι αποτελεί 
τμήμα του ονοματικού θέματος:  

Εντούτοις, παλαιότεροι μελετητές, όπως ο χατζιδάκις (1905-1907:  Β΄ τόμ., 307-308) 
και ο Φιλήντας (1907-1910:  Β΄ τόμ., 467-468) αναφέρονταν σε επίθημα -ούνα. Μάλι-

(2) α. αχραούν-α 
είδος μεγάλου 
αχλαδιού’

< αχρα-ούνι
‘είδος αχλαδιού’

<  αχρ(ά) -ούνι
‘αχλαδιά’

(Τσακωνιά)

β. κρουζούν-α
‘απόφυση σαν 
λειρί’

< κρουζ-ούνι 
‘απόφυση σαν 
λειρί’

<  κροσσ(ός) -ούνι
‘απόφυση’

(Κύπρος)

γ. πλασταρούν-α
‘μεγάλος 
πλάστης’

< πλασταρ-ούνι
‘μικρός πλάστης’

< πλαστάρ(ι) -ούνι
‘πλάστης’

(Πελοπόν- 
νησος)

δ. καπασούν-α
‘μεγάλη 
καπάσα’

< καπασ-ούνι
‘μικρή καπάσα’

< καπάσ(α) -ούνι
‘πήλινο δοχείο’

(Οθωνοί)

ε. σκαλούν-α
‘γλωσσού’

< σκαλ-ούνι 
‘σκαλοπάτι’

< ιταλ. scalone 
‘σκαλοπάτι’

(Κρήτη)

(3) α. μπαρμπούν-α
‘μτφ., θελκτική 
γυναίκα’

(ΝΕΚ) < μπαρμπούν(ι) < βεν. barbon

β. ζουζούν-α (ΝΕΚ) <   ζουζ-ούνι  (ΝΕΚ) < ηχοποίητη λ.  
ζου ζ(ου) -ούνι

γ. φυσούν-α (ΝΕΚ) <  φυσ-ούνι (17 ο αι.) < φύσ(α) ‘φυσερό’ 
-ούνι

β. καλισούν-α 
‘πίτα’

(Κρήτη, 
Κύθηρα)

< καλισούν(ι) < ιταλ. calzone
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στα, ο Georgacas (1951: 208) είχε επισημάνει βραχυγραφικά ότι ουσιαστικά σε -ούνα 
προέρχονται από ουσιαστικά σε -ούνι αλλά συχνά ισχύει και το αντίστροφο Αναλύ-
οντας ο ερευνητής διαλεκτικό υλικό, διαπιστώνει ότι το -ούνα, ανεξάρτητα από την 
ετυμολογική του προέλευση (βλ. παρακάτω), παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και 
πρέπει να μελετηθεί μεμονωμένα, καθώς:

α) σχηματίζει πολλά θηλυκά –έμψυχα και άψυχα– με διάφορες σημασίες, χωρίς να 
είναι δυνατή η παραγωγή των συγκεκριμένων λέξεων από μια έστω και πιθανή λέξη 
(possible word) σε -ούνι. Βλ. λόγου χάριν το (4), όπου δεν απαντούν αντιστοίχως 
τύποι γυναικούνι, προσφυgούνι, αρωγαλούνι:

β) το -ούνα εναλλάσσεται με άλλα θηλ. επιθήματα μετά την ίδια ονοματική βάση για 
τον σχηματισμό θηλυκών με την ίδια ή παραπλήσια σημασία, ακόμη και στο ίδιο 
ιδίωμα, π.χ.:

 
(5) α. γελλ-ούδα (χίος) γιλλ-ούνα (Κύθηρα) ‘δαιμόνισσα, 

μοχθηρή 
γυναίκα’

β. ανυφαd-ού (Κύθηρα) ανυφαd-ούνα (Κύθηρα) ‘υφάντρια’

γ. κλωσσ-ούρα (Επτάνησα) κλωσσ-ούνα (Κύθηρα) ‘κλώσσα’

υπό αυτό το πρίσμα, θα μελετήσουμε –για πρώτη φορά συστηματικά– το επίθημα  
-ούνα τόσο διαχρονικώς, εστιάζοντας στην ετυμολογική προέλευση του επιθήματος 
και στη γεωγραφική κατανομή του, όσο και συγχρονικώς, εξετάζοντας τις κατηγορίες 
θεμάτων με τις οποίες συνδυάζεται, καθώς και τη σχέση του με άλλα επιθήματα, με τα 
οποία συχνά εναλλάσσεται. Το υλικό μας προέρχεται από την αποδελτίωση του τυπω-
μένου λεξικού του ΙΛΝΕ (1933 κ.εξ.) και από το ανέκδοτο Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης 
των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ). 

Οριοθετώντας το αντικείμενο της μελέτης μας, τονίζουμε ότι δεν θα ασχοληθούμε 

(4) α. γυναικ-ούνα ‘μεγαλόσωμη 
γυναίκα’

(Απουλία) (μεγεθυντικό)

β. προσφυg-ούνα ‘μειωτικά,  
η προσφυγοπούλα’

(Εύβοια) (κακόσημο)

γ. αρωγαλ-ούνα ‘αράχνη’ (Κρήτη) (θηλυκοποίηση) 
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με το επίθημα -όνα (π.χ. σπιταρόνα), γιατί, παρά τη μερική σημασιολογική και ετυ-
μολογική συγγένεια, τα δύο επιθήματα διαμορφώθηκαν υπό διαφορετικές ιστορικές 
συνθήκες και υπό την επίδραση διαφορετικών παραγόντων (πβ. τη διαφορετική λημ-
ματογράφηση των επιθημάτων -όνι και -ούνι σε δόκιμα λεξικά της ΝΕΚ).1

2. η ετυμολογική προέλευση του επιθήματος

Σύμφωνα με τον χατζιδάκι (1907: 307) δεν κληρονομήθηκαν από την αρχαία Ελληνι-
κή ουδέτερα ουσιαστικά σε -ούνιον. Ομοίως, συμπληρώνουμε κι εμείς, η αρχαία Ελλη-
νική δεν μας κληροδότησε θηλυκά σε -ούνα. 

Οι πρώτες εμφανίσεις θηλυκών ουσιαστικών σε -ούνα εντοπίζονται μετά τον 9 ο αι. 
Πρόκειται για ουσιαστικά σε -ώνη/ -ώνα, στα οποία το τονισμένο κληρονομημένο 
<ω> κλειστοποιείται, π.χ.:2

(6) ἐδίωκες τὰς κουρούνας Πρόδρ. (Eideneier), 4.78 < αρχ. κορώνη1

3

 

3Ανάλογη κλειστοποίηση υπέστη και η λ. λεχώνα που μετετράπη σε λουχούνα (17ος αι., 
βλ. Λεξ. Βλάχου και Λεξ. Du Cange), τύπος που επιβιώνει μέχρι και σήμερα στο ιδίωμα 
της Κρήτης.

Κατά τον 9 ο αι. εντοπίζονται και ουδέτερα ουσιαστικά σε -ούνιν από -ώνιν με κλει-
στοποιημένη προφορά του κληρονομημένου <ω>4, π.χ.: 

Αναλόγως, σχηματίστηκε και το πουγούνι (13ος-14ος αι. < μεταγν. πωγώνιον), κου-
δούνι (15ος αι. < μεταγν. κωδώνιον),  γουρούνιν (15ος αι. < *γρώνιον), πιρούνι (17ος αι. 
< μεταγν. περόνιον), τα οποία κατόπιν σχημάτισαν τα θηλυκά μεγεθυντικά πουγούνα 
(14ος-15ος αι.), κουδούνα, γουρούνα και πιρούνα, αντιστοίχως.

1 Για τη συγκρότηση του Αρχείου του Κ.Ε.Ν.Δ.Ι.-Ι.Λ.Ν.Ε., έκταση, πηγές, εύρος κάλυψης κ.α., βλ. 
Κωνσταντινίδου & Τζαμάλη (2012:  301-362), όπου και προγενέστερη βιβλιογραφία. 

2 Τα παραδείγματα των μεσαιωνικών χρόνων προέρχονται από το Thesaurus Linguae Graecae (TlG), 
ενώ ακολουθήσαμε το σύστημα συντομογραφήσεων του Λεξ. Κριαρά.

3 Ο τύπος Κουρούνα απαντά ως τοπωνύμιο ήδη κατά τον 9ο αι. στη Εκλογή Χρονογραφίας (53.6) του 
Γεωργίου Συγκέλλου. 

4 Βλ. Georgacas (1951: 206-210).

(7) ῥουθούνια Ἰππιατρ. 7.4-5 <  μεσαιων. ρωθώνιον
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Ωστόσο, μετά τον 11ο αι., αλλά κυρίως κατά τον 14ο αι.-15ο αι., μεγάλος αριθμός 
δάνειων λέξεων εισέρχεται στην Ελληνική. Οι δανείστριες γλώσσες ποικίλλουν ανά 
περιοχή αναλόγως με την κατανομή των κτήσεων και τον κατακτητή (Ενετοί, Φρά-
γκοι, Προβηγκιανοί, Καταλανοί κ.ά.) μετά την πρώτη Σταυροφορία. Εντοπίσαμε πολ-
λά βενετικά/ιταλικά και προβηγκιανά δάνεια, (πβ. Katsouda 2016: 239, 258):5

67

(8) α. κατοῦναν ‘σκηνή’ Κεκ. Στρατ. 15 < ιταλ. cantone5

β. μουσούναν  
‘ρύγχος’

Πουλολ. (Τσαβαρή)2 
1.102

< ιταλ. musone/ 
βεν. musona

γ. μουρούνας  
‘είδος ψαριού’

Προδρ. Iv 206 χφ C 
κριτ. υπ.

< ιταλ. murone  
αρχ. μύραινα

δ. αὐλὴ τῆς κουρούνας 
‘βασιλική αυλή’

Aσσίζ. 356 24 < προβηγκ. 
courouna

ε. μπουφούνα  
‘γελοία’

Φορτουν. 2Γ 298 < βεν. buffona

στ. δρόμος της κουμούνας
‘δημόσια οδός’

Bαρούχ. 463 5 < ιταλ. commune 
< λατ. commune

     

Σημειώνουμε ότι η προσαρμογή των παραπάνω δανείων ως θηλυκών έγινε, γιατί α) 
τα ουσιαστικά έληγαν σε -a στην δανείστρια γλώσσα και συνέπεσαν φωνολογικώς με 
την κατηγορία των ελληνικών θηλυκών σε -α (βλ. courouna και mavuna), β) προσαρ-

5 Συμφωνούμε με την ετυμολογία του Λεξ. lBG, σύμφωνα με το οποίο η μεσαιων. κατούνα  ‘κατάλυμα, 
στρατόπεδο, κώμη’ συνδέεται με το ιταλ. cantone. Πβ. canton ‘γωνία, μέρος, πλευρά, τόπος, επαρχία’ 
(Λεξ. Περίδη), cantonare ‘επισταθμεύω, καταλύω σε κάποιο τόπο’ (Λεξ. Βαρβάτη).

6 Τύπος μαϊμούνα ‘μαϊμού’ απαντά στην Κάρπαθο. Στο ίδιο ιδίωμα απαντά και το ομόρριζο μαϊμούνι 
‘πιθήκι’.

7 Ο τύπος μαμούνα διατήρησε το /n/ της δάνειας λέξης στο θέμα του, σε αντίθεση με το ομόρριζο 
μεσαιων. μαϊμού όπου το -n της τουρκ. λ. προσελήφθη προφανώς ως κλιτικό επίθημα αιτ.: maymun > 
maymu-n > (την) μαϊμού-ν.

(9) α. μαοῦνες
‘μεγάλα 
πλοία’

Κώδ. Χρονογρ. 5116 < τουρκ. mavuna

β. μαμούναν 6 
‘μαϊμού’

Ξόμπλιν φ. 135v  
(κριτ. υπ. έκδ.)

< τουρκ. maymun < 
αραβ. maymūn7

Εδώ, μπορούν να προστεθούν και μερικά ακόμη δάνεια από την τουρκική γλώσσα, όπως:



544   |  ΚΑΤΣΟυΔΑ

μόστηκαν σύμφωνα με το φυσικό γένος (βλ. μπουφούνα), γ) η δάνεια λέξη κατά την 
προσαρμογή της εντάχθηκε σε πλέγμα συνωνύμων ή αντωνύμων της αποδέκτριας 
γλώσσας.8 Π.χ. η κατούνα ή η κουμούνα προσαρμόστηκαν στην Ελληνική ως θηλυκά 
προφανώς κατά τα συνώνυμα ‘σκηνή, κατοικία’ και ‘δημοσία οδός’ αντιστοίχως. 

Πάντως, και στα νεοελληνικά ιδιώματα σώζονται προσαρμοσμένα δάνεια σε  
-ούνα, ειδικά εκεί όπου για ιστορικούς λόγους η γλωσσική επαφή με ρομανικές γλώσ-
σες ήταν έντονη, βλ. Thomason και Kaufman (1988: 74-75), π.χ.: τσαμπούνα ‘μουσικό 
όργανο’ (< ιταλ. zampogna < μεταγν. συμφωνία ‘είδος μουσικού οργάνου’), φουρτούνα 
‘τρικυμία’ (< μεσαιων. με αυτή τη σημασία < βεν. fortuna), πατρούνα ‘οικοδέσποινα’ 
(Καλαβρία) (< ιταλ. padrona)9, πορτούνα ‘μεγάλη πόρτα’ (Απουλία) (< ιταλ. portone), 
σκουρτσούνα ‘οχιά’ (Ήπειρος) (< ιταλ. scorzone ‘σκληρή γυναίκα/ είδος φιδιού’, βλ. 
και Λεξ. Περίδη), ρουτσούνα ‘βράχος’ (Νίσυρος)10 (< ιταλ. roccione), τριbούνα ‘υπερώο 
εκκλησίας’ (Θήρα, Νάξος) (< ιταλ. tribune ‘βήμα’) κ.ά.

Σημειώνουμε ότι δάνεια από τις ίδιες δανείστριες γλώσσες προσαρμόστηκαν ως αρ-
σενικά σε -ούνης κατά το φυσικό γένος: 

ενώ άλλα με αντικείμενο αναφοράς [-έμψυχο] προσαρμόστηκαν ως ουδέτερα σε  
-ούνι, καθώς, αυτό το γένος αποτελεί προεπιλεγμένη επιλογή (default):11

Παρατηρούμε ότι από την ίδια δάνεια λέξη προκύπτουν για διαφορετικούς λόγους 
λέξεις διαφορετικού γένους στην αποδέκτρια γλώσσα, π.χ. κουμμούνι (ουδέτερο ως 
προεπιλεγμένη επιλογή για [-έμψυχο]) αλλά και κουμούνα (θηλυκό κατά το συνώ-

8 Πβ. Μελισσαροπούλου (2013) και Μακρή, Ανδρέου και Κουτσούκος (2014).
9 Από τον 15ο αι. απαντά ο τύπος πατρούνης ‘καπετάνιος’ από το προβηγκ. patroun. Αντιθέτως, ο 

κερκυραϊκός τύπος πατρούνος προέρχεται από το βεν. patron/ ιταλ. padrone. 
10 Η προσαρμογή του γένους έγινε πιθανόν κατά τα συνώνυμα κοτρώνα/πέτρα. Στην Κάλυμνο 

απαντά τύπος ρουτσούνι ΄βράχος’, όπου το ιταλ. δάνειο [-έμψυχο] προσαρμόστηκε σε ουδέτερο ως 
προεπιλεγμένη επιλογή γένους για τα [-έμψυχα] της Ελληνικής.

11 Πβ. Μακρή, Ανδρέου και Κουτσούκος (2014: 929-930).

(11) α. βερετουνία 
‘μεγάλα βέλη’

Μαχ. 4841- 2 < βεν. vereton / ιταλ. verettone

β. κουμμοῦνιν
‘κράτος’

Ντελλαπ., Ερωτήμ. 1238 < ιταλ. commune < λατ. commune

(10) παρούνηδες  Μαχ. 8212 < προβηγκ. baroun
‘καπετάνιοι’
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νυμο ‘πολιτεία’). Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλά από τα δάνεια που προ-
σαρμόστηκαν ως ουδέτερα σε -ούνι, ακόμη και αν είχαν μεγεθυντική σημασία (βλ. 
12α), μετά από επανανάλυση, θεωρήθηκαν υποκοριστικά, από τα οποία υστερογενώς 
σχηματίστηκαν μεγεθυντικά σε -ούν-α. Έτσι, π.χ., το κατσούνι ‘δρεπανόμορφο μαχαί-
ρι’ που απαντά ήδη από τον 16ο αι. μέχρι σήμερα σε πολλά ν.ε. ιδιώματα, προέρχεται, 
σύμφωνα με την έρευνά μας, από το βεν. ganzone12 ‘μεγάλος γάντζος’, βλ. και Μάνεσης 
(1964-1965: 121). Ωστόσο, αποτέλεσε τη βάση για να σχηματιστεί το μεγεθυντικό 
κατσούνα ‘η μαγκούρα με λαβή σε σχήμα γάντζου’. 

Το [u] στους προσαρμοσμένους ελληνικούς τύπους -ούνα, -ούνης ή -ούνι δικαιολο-
γείται είτε λόγω φθόγγου [u] στη δάνεια λέξη (π.χ. commune, baroun, mavuna) είτε 
λόγω της κλειστής προφοράς του τονισμένου [o] στην ιταλική γλώσσα, βλ. Georgacas 
(1951: 207). 

Καταλαβαίνουμε, απ’ όσα είπαμε μέχρι στιγμής, ότι το επίθημα -ούνα θε πρέπει να 
προήλθε α) από κληρονομημένα θηλυκών ουσιαστικά σε -ώνη/-ώνα όπου το <ω> 
προ του έρρινου κλειστοποιήθηκε, β) από κληρονομημένα ουδέτερα σε  -ώνι(ον)/  
-όνι(ο)ν με κλειστοποίηση του /o/, τα οποία εν συνεχεία σχημάτισαν μεγεθυντικά θη-
λυκά, γ) από δάνειες λέξεις κυρίως βενετικής, ιταλικής και προβηγκιανής προέλευσης. 

Ωστόσο, θα ήταν πολύ δύσκολο να καθορίσουμε τη συμβολή καθεμιάς από τις πα-
ραπάνω κατηγορίες για τη διαμόρφωση του επιθήματος, γι’ αυτό θεωρούμε το επίθη-
μα προϊόν της αθροιστικής επίδρασης όλων των παραπάνω κατηγοριών. Μην ξεχνά-
με άλλωστε ότι ανάλογη ετυμολογική αντιμετώπιση προτείνεται και για το επίθημα 
-ούνι, βλ. Rohlfs (1977: 172-173), Καραναστάσης (1984-1992), ΛΚΝ, χΛΝΓ.

3. απόσπαση του επιθήματος και η παραγωγικότητά του

Η ύπαρξη ζευγών λέξεων με και χωρίς ένα μόρφημα αποτελεί βασικό παράγοντα για 
την αναγνωρισιμότητα των ορίων των μορφημάτων και την απόσπαση ενός επιθή-

12 Η ετυμολογική μας πρόταση ενισχύεται και από την πρόταση του Meyer (1894: 22), ο οποίος 
ετυμολογεί τη λ. από το βεν. ganzo / ιταλ. gancio (αντιδάνειο από το αρχ. γαμψός). Πβ. γαντζούνα 
‘μεγάλος γάντζος/ είδος ραβδιού’ (Κρήτη), βλ. ΙΛΝΕ (1933 κ.εξ.: λ. γαντζούνα). Θεωρούμε ότι το 
αρχικό <κ> προήλθε είτε από επίδραση του τουρκικού τύπου kança ‘γάντζος’ (< ιταλ. ganzo) είτε 
από το διαλεκτικό καντζίλι ‘πόδι, αγκύλη’ (< αρχ. κανθήλια), καθώς η έννοια της «καμπυλότητας» 
θα επέτρεπε τον σημασιολογικό συσχετισμό και τη μορφολογική επίδραση της λ. καντζίλι στις λ. 
κατσούνα/ κατσούνι. Αντιθέτως, η πρόταση του  Λεξ. Κριαρά, που ετυμολογεί τη λ. από την αρχ. λ. 
κάνθων ‘όνος’, είναι προβληματική, καθώς δεν εξηγείται ο καταβιβασμός του τόνου στην παραλήγουσα 
καθώς και η σημασιολογική σχέση των λ.  κάνθων ‘όνος’ και κατσούνα.
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δ. μαγαζ-ούνα ‘μεγάλο μαγαζί’ (Σάμος) < μαγαζ(ί)  

ε. περπερ-ούνα ‘έθιμο για την ανομβρία’ (Γρεβενά) < περπερ(ού)20 

ματος, βλ. Weinreich (19682: 31-37), Αναστασιάδη (1994: 69-70). To μόρφημα -ούνα 
άρχισε να γίνεται διακριτό μέσα από ζεύγη ομόρριζων λέξεων, όπως: 

13Μετά14 τον 16 ο αι. έχουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα νέων θηλυκών σχηματι-
σμών σε -ούνα, που επιβιώνουν μέχρι και σήμερα διαλεκτικώς:15

1617

m    

Το επίθημα -ούνα αποδείχτηκε αρκετά παραγωγικό σε πολλές νεοελληνικές γεωγρα-
φικές ποικιλίες σε όλο τον ελληνόφωνο χώρο. 18Ενδεικτικώς19:20

13 Και οι δύο τύποι απαντούν στην Κρήτη. Για τον τύπο λουχούνα βλ. και παραπάνω.
14 Βλ. υποσ. 6.
15 Πατούνα (Κέρκυρα, Ήπειρος κ.α.), κουτσούνα (πολλαχού).
16 Στο ίδιο κείμενο απαντά και ο κοινός τύπος πατούσα (βλ. Λεξ. Κριαρά).
17 Η λ. προέρχεται από το επίθ. κουτσός, βλ. Μάνεσης (1964-1965: 121-122).
18 Η λ. προέρχεται από ένα αμάρτ. τύπο *ρωγαλίς, που με τη σειρά του παράγεται από το ουσ. ρώγα και το 

επίθημα -αλίς. Αυτό το είδος αράχνης ονομάστηκε έτσι, επειδή το μέγεθός της θυμίζει ρώγα σταφυλιού.
19 Η λ. λαγοβυζού ‘είδος σταφυλιού’ απαντά στην Κίο της Βιθυνίας, ενώ στην Αρτάκη της Προποντίδας 

απαντά τύπος λαγοβυζούσα με την ίδια σημασία.
20 Η λ. περπερού ‘κορίτσι το οποίο καταβρέχουν, ενώ το γυρνούν στις γειτονιές’ προέρχεται από τη λ.πέρ-

περα (< υπέρπυρα) ‘χρήματα που λαμβάνουν ως φιλοδώρημα τα κορίτσια του αγερμού’, βλ. Puchner 
(2014:33).

(13) α. πατούνα ‘πατούσα’ Ιατροσ. Κωδ. ρμ16 < ρ. πατ(ώ) -ούνα

β. κουτσούνα ‘κούκλα’ Ερωτόκρ. Α 1001 < κούτσ(α)17 ‘κούκλα’ -ούνα

(12) α. μπούφος/βούφος 
(μεσαιων.)

‘το πουλί μπούφος’ μπουφ-ούνα 
(μεσαιων.)

‘γελοία’

β. λουχού (διαλεκτικώς)13 ‘λεχώνα’ λουχ-ούνα 
(διαλεκτικώς)

‘λεχώνα’ 

γ. μαϊμού (κοινό)14 ‘είδος πιθήκου’ μαμ-ούνα 
(διαλεκτικώς)

‘είδος πιθήκου’

(14) α. αλιπ-ούνα ‘αλεπού’ (Απουλία) < αμάρτ. αλιπ(ού) 

β. (α)ρωγαλ-ούνα ‘είδος αράχνης’ (Κρήτη) < (α)ρωγαλ(ού)18

γ. λαγοβυζ-ούνα ‘είδος σταφυλιού’ (Βιθυνία) < λαγοβυζ(ού)19
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Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι μεγαλύτερη παραγωγή φαίνεται να παρουσιάζουν 
συγκεκριμένες νεοελληνικές γεωγραφικές ποικιλίες. Εντοπίσαμε 61 νέους 
σχηματισμούς σε -ούνα από το ανέκδοτο Αρχείο του Κ.Ε.Ν.Δ.Ι.-Ι.Λ.Ν.Ε. (βλ. και 
υποσημ. 1), χωρίς αντίστοιχους σε -ούνι. Στον ακόλουθο πίνακα παραθέτουμε τους 
απόλυτους αριθμούς των ευρημάτων μας ανά περιοχή, σημειώνοντας ωστόσο ότι, 
παρόλο που δεν μπορεί να γίνει απόλυτη ποσόστωση λόγω της ποικίλης προέλευσης 
του υλικού του Αρχείου, το μεγάλο εύρος γεωγραφικής, χρονολογικής και ποσοτικής 
κάλυψης, που το χαρακτηρίζει, επιτρέπει έναν βαθμό αξιοπιστίας-:21

 

τόπος νέοι σχηματισμοί σε  -ούνα

Απουλία-Καλαβρία 9
Βιθυνία 1
Επτάνησα-Κύθηρα21 14
Ήπειρος 5

Πίνακας 1 |  Γεωγραφική κατανομή των 61 νέων σχηματισμών σε -ούνα

21 Τα Κύθηρα μπορούν να ενταχθούν από λεξιλογική άποψη στα Επτανησιακά ιδιώματα. Βλ. και 
Κατσούδα (2016: 44-45).

Κάρπαθος 1
Κρήτη 3
Κύπρος 4
Μακεδονία (ν. Γρεβενών, 
ν. Καβάλας, ν. χαλκιδικής) 3

Πελοπόννησος (ν. 
Αργολίδος, ν. Αχαΐας, ν. 
Λακωνίας, ν. Μεσσηνίας)

13

Ρόδος 1
Σάμος 4
Σίκινος 1
Τήλος 1
Τσακωνιά 1
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(16) α. αλεπού (κοινό)  αλιπ-ούνα ‘αλεπού’ (Απουλία)

β. ανυφαdού //  ανυφαd-ούνα ‘υφάντρια’ (Κύθηρα)

γ. δρακού // δρακ-ούνα ‘σύζυγος του 
δράκου’

(Κύπρος)

δ. κλωσσού // κλωσσ-ούνα ‘κλώσσα’ (Πελοπόννησος)

Έτσι, μεγαλύτερη παραγωγικότητα του επιθήματος φαίνεται να έχουμε στην Απουλία, 
τα Επτάνησα, την  Κύπρο, την Κρήτη, την  Πελοπόννησο, την Εύβοια, την Ήπειρο και 
τη Σάμο. Φαίνεται να απαντά δηλ. σε περιοχές όπου για διαφορετικές αιτίες χαρακτη-
ρίζονται από έντονη και μακράς διάρκειας γλωσσική επαφή με ρομανικές γλωσσικές 
ποικιλίες, όπου ενυπάρχει το -on(e), -ona και -oun. Αυτή προφανώς ήταν και η αιτία 
για να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα του -ούνα ως ανεξάρτητου μορφολογικού τεμα-
χίου και κατ’ επέκταση η παραγωγικότητά του. 

Συνεπώς, το -ούνα αποτέλεσε ένα παραγωγικό επίθημα στο «μορφολογι-
κό οπλοστάσιο» αρκετών νεοελληνικών ιδιωμάτων για τον σχηματισμό λέξε-
ων, εναλλασσόμενο, μάλιστα, με άλλα «παρώνυμα» επιθήματα, όπως τα μεσαιων.   
-ούδα, -ούσα και -ούρα, από τα οποία διαφέρει μόνο στο συμφωνικό φώνημα, και από 
τα οποία σχηματίστηκαν ταυτόσημες λέξεις ακόμη και στην ίδια γεωγραφική ποικιλία 
(πβ. υποσημ. 16).22 Έτσι, έχουμε:

(15) α. αλιπ-ούνα (Απουλία) αλουπ-ούδα (Καλαβρία) ‘αλεπού’

β. γαλατ-ούνα (Κύπρος) γαλατ-ούσα (Κως, Πόντος,  
Κύπρος κ.α.)

‘είδος 
χόρτου’

γ. κλωσσ-ούνα (Κύθηρα) κλωσσ-ούρα (Επτάνησα) ‘κλώσσα’

4. Θέματα με τα οποία συνδυάζεται το επίθημα

Το θέμα έμψυχων θηλυκών σε -ού (με πληθ. -ούδες) είναι αυτό που συνδυάστηκε πε-
ρισσότερο απ’ άλλα με το επίθημα -ούνα, ώστε συχνά στην ίδια γεωγραφική ποικιλία 
να απαντούν ζεύγη θηλυκών σε -ού και -ούνα με την ίδια σημασία,  π.χ.: 

22 Για την εναλλαγή δύο ή τριών επιθημάτων, βλ. χατζιδάκις (1916-1917:191-192). 



ΤΟ ΕΠΙΘΗΜΑ -ΟΥΝΑ  |  549

Η επιθηματοποίηση σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ξεκίνησε από τον πληθυντι-
κό, όπου το -ούδες «αντικαταστάθηκε» από το -ούνες, και κατόπιν σχηματίστηκε με 
παραδειγματική ισοπέδωση ένας ισοσύλλαβος ενικός σε -ούνα, π.χ.: εν. ανυφαdού - 
πληθ. ανυφαd-ούδες → πληθ. ανυφαd-ούνες → εν. ανυφαd-ούνα (Κύθηρα). 

Η παραπάνω υπόθεση ενισχύεται από το γεγονός ότι σε κάποια ιδιώματα, η διαδι-
κασία έμεινε ατελής: σχηματίστηκε πληθυντικός σε -ούνες χωρίς να έχουμε και τύπο 
ενικού σε -ούνα. Λόγου χάριν, εντοπίσαμε πληθ. αλεπούνες στο Γύθειο, χωρίς ωστόσο 
τύπο ενικού αλεπούνα. Αναλόγως, στα Κύθηρα, εντοπίσαμε τύπο καβγατζούνες ‘κα-
βγατζούδες’ αλλά τύπο ενικού καβγατζού και όχι καβγατζούνα. 

Το επίθημα συνδυάζεται και με θέματα αρσενικών ουσιαστικών σε -ος αλλά και ου-
δετέρων σε -ο ή -ί, π.χ.:

(17) α. δαγκ-ούνα < δάγκ(ος)ΑΡΣ. .  -ούνα (Αχαΐα, Κεφαλονιά κ.α.)

‘δαγκάνα’ ‘δαγκωματιά’

Εντύπωση κάνουν και οι σπάνιες περιπτώσεις θηλυκών σχηματισμού από 
ημιφωνοποιημένο θεματικό αλλόμορφο ουδετέρων σε -ι: 

Λιγοστές είναι οι περιπτώσεις συνδυασμού του επιθήματος με ρηματικό θέμα:

β. σπαλετ-ούνα <  σπαλέτ(ο)ΟυΔ. -ούνα (Κύθηρα)

‘αυτή που φοράει 
σπαλέτο’

‘τοπική 
ενδυμασία’

γ. μαγαζ-ούνα  < μαγαζ(ί)ΟυΔ. -ούνα (Σάμος)

‘μεγάλο μαγαζί’

δ. σκουφ-ούνα < σκουφ(ί)ΟυΔ. -ούνα (Θράκη)
‘φούντα στο κεφάλι 
κότας’

(18) μουλαρι-ούνα 
θηλυκό μουλάρι 

< μουλαρι(ού)Γεν. [mularʝú]  -ούνα (Σάμος)

(19) σκουdρ-ούνα 
‘γίδα με κέρατα’ 

< σκουdρ(ώ) ‘συγκρούομαι’ -ούνα (Ζάκυνθος)
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5. σημασία του επιθήματος

Από την ανάλυση του συγκεντρωμένου υλικού μας παρατηρούμε ότι το επίθημα  
-ούνα έχει κατεξοχήν μεγεθυντική σημασία, π.χ.: 

Άλλοτε πάλι σχηματίζει [+έμψυχα], στα οποία «αρέσει πολύ αυτό που εκφράζει το 
θέμα» ή σχηματίζει [-έμψυχα] που δηλώνουν ότι «αυτό που εκφράζει το θέμα υπάρχει 
σε μεγάλο βαθμό», π.χ.:

ενώ άλλοτε προσδίδει αρνητικές συνυποδηλώσεις στο αντικείμενο αναφοράς, π.χ.:

Οι παραπάνω σημασίες οφείλονται τόσο στην επίδραση πολλών μεγεθυντικών θηλυ-
κών σε -ούν-α (από ουδέτερα σε -ούνι, π.χ. κουδούνα, γουρούνα κ.ά.) όσο και από την 
επίδραση του δάνειου ιταλ. /βεν. επιθήματος -on(e), που έχει κατεξοχήν μεγεθυντική 
αλλά και μειωτική σημασία, βλ. Grandi (2003). Η σημασιολογική επίδραση του ιταλ. 
-one είναι σαφέστατη στην περίπτωση της Απουλίας-Καλαβρίας, όπου πάμπολλα εί-
ναι τα μεγεθυντικά ουσιαστικά σε -ούνα (αλλά και σε -ούνι, βλ. Καραναστάσης (1984-
1992: λ. -ούνα, -ούνι).

Ωστόσο, σε αρκετές άλλες περιπτώσεις το επίθημα -ούνα δεν έχει ούτε μεγεθυντική 
ούτε μειωτική σημασία, π.χ.: 

(23) α. αλιπ-ούνα ‘αλεπού’, όχι ‘μεγάλη αλεπού’ (Απουλία)

β. κουρελ-ούνα ‘κουρελού’, όχι ‘μεγάλη κουρελού’  (Κύθηρα)

(20) α. γυναικ-ούνα ‘σωματώδης γυναίκα’ (Απουλία)

β. φοραδ-ούνα ‘μεγάλη φοράδα’ (Καλαβρία)

γ. παλουκ-ούνα ‘μεγάλο παλούκι’ (Σάμος)

(22) α. προσφυg-ούνα ‘μειωτικά, η προσφυγοπούλα’ (Εύβοια)

β. μπιζ-ούνα ‘ειρωνικώς, χοντρή γυναίκα’ < μπιζού ‘αφράτη 
γυναίκα’ (Ήπειρος)

(21) α. μπελντ-ούνα ‘αυτή που αγαπά τον μπελντέ’ (Ήπειρος)

β. μπαμπακ-ούνα ‘συννεφιά’ < μπαμπάκ(ι) ‘σύννεφο’  (Κρήτη)
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Αυτή η λειτουργία μπορεί να προέκυψε είτε γιατί από ανισοσύλλαβα θηλυκά σε -ού 
σχηματίστηκαν παράλληλοι τύποι σε -ούνα χωρίς σημασιολογική διαφορά, π.χ.  λου-
χού - λουχούνα ‘λεχώνα’ (Κρήτη), γλωσσού - γλωσσούνα (Κύθηρα), είτε γιατί, η ση-
μασία μεταπήδησε από την έννοια του «μεγάλο το χ, όπου χ είναι αυτό στο οποίο 
αναφέρεται το θέμα» στο ίδιο το αντικείμενο αναφοράς.23

Πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσουμε ότι εντοπίσαμε σποραδικές περιπτώσεις όπου 
το -ούνα έχει υποκοριστική σημασία, π.χ.:

Ειδικά στην περίπτωση της Καλαβρίας, η υποκοριστική σημασία του επιθήματος 
οφείλεται στη σημασιολογική επίδραση του ιταλ. επιθήματος -one που έχει και υπο-
κοριστική σημασία, βλ. Rohlfs (1977: 173).

6. συζήτηση

Απ’ όσα παρουσιάσαμε, γίνεται σαφές ότι το επίθημα -ούνα, αν και σαφώς στενά 
συνδεδεμένο από ετυμολογική άποψη με το επίθημα -ούνι, είναι ένα ανεξάρτητο 
επίθημα με δική του σημασία και λειτουργία, πβ. Ράλλη (2005: 34). 

Το επίθημα -ούνα δεν είναι παραγωγικό στη ΝΕΚ. Μεγάλη παραγωγικότητα, 
αντιθέτως, έχει στις ν.ε. διαλέκτους και ιδιώματα, η οποία εκφράζεται τόσο με την 
παραγωγή νέων σχηματισμών σε -ούνα αλλά και με τη δημιουργία αλλομόρφων σε  
-ουν-, από τα οποία κατόπιν σχηματίστηκαν νέα ομόρριζα. υπενθυμίζουμε το 
παράδειγμα από το Γύθειο αλεπού - αλεπούδες αλλά και αλεπούνες (χωρίς ενικό σε  
-ούνα). Από αυτό το κλιτικό παράδειγμα προέκυψε το αλλόμορφο αλεπούν- (// 
αλεπούδ-) βάσει του οποίου σχηματίστηκε στην ίδια περιοχή ο τύπος αλεπούν-ος με 
τη σημασία ‘αρσενική αλεπού’. 

Παρατηρήσαμε, επίσης, ότι το επίθημα -ούνα οδήγησε στον σχηματισμό 
ισοσύλλαβων θηλυκών χωρίς διαφορά σημασίας από το αντίστοιχο ανισοσύλλαβο 

23 Πβ. Grandi (2003: 248), ο οποίος σημειώνει ότι αυτό συνέβη στο επίθημα -(i)ο/ -(i)ônis, από το οποίο 
προέρχεται το επίθημα -one, π.χ. căpĭto ‘μεγάλο κεφάλι > căpĭto ‘κεφάλι’.

(24) α. καυκα -ούνα ‘κοπελίτσα’ (Καλαβρία)

β. συκ-ούνα  ‘μικρή συκιά’ (Ρόδος)

γ. πευκαρ-ούνα (και πευκαρ-ούνι) ‘νεαρό πεύκο’ (Σάμος)



552   |  ΚΑΤΣΟυΔΑ

ουσιαστικό. Ενδιαφέρον, λοιπόν, θα είχε η συνεξέτασή του με άλλα επιθήματα ( 
-ούσα, -ούδα κ.ά.), ώστε να διαπιστωθεί αν η ισοσυλλαβία ονοματικών θεμάτων 
χαρακτηρίζει συγκεκριμένες γεωγραφικές ποικιλίες.24

Με τη συγχρονική και διαχρονική μελέτη του επιθήματος -ούνα καταγράφηκε 
και ετυμολογήθηκε συστηματικά ένα αρκετά μεγάλο σώμα διαλεκτικού υλικού, 
ενώ παράλληλα παρατέθηκαν νέα δεδομένα που οδηγούν στην αναθεώρηση της 
ετυμολογίας κάποιων λέξεων. Η μελέτη του δεν σταματά εδώ γιατί, πιστεύουμε, ότι 
η περαιτέρω διερεύνηση της παραγωγικότητάς του και η σύγκρισή του με άλλα ιδίας 
λειτουργίας θηλυκά επιθήματα μπορούν να μάς διαφωτίσουν και για άλλα θεωρητικά 
και πρακτικά ζητήματα της Νέας Ελληνικής.

24 Πβ. Τσοπανάκης (1998).
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