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The aim of this research is to reveal the present status of the final –n rule usage in 
written communication. Previous studies have already pointed that this rule does not 
function synchronically in a way that matches the initial structural description of 
Triantafyllides. Furthermore, quantitative evidence from oral communication shows 
that this rule does not predict effectively the outcomes occurred in vernacular speech 
data. The written texts used in this study are a subset of ETHEG, a many million word 
corpus of written Modern Greek developed in the Institute of Language and Speech 
Processing. The statistical analysis of the final –n rule actual usage shows that this 
rule is sensible to extralinguistic factors such as genre and topic of the text. Another 
useful conclusion is that the final –n rule does not function the way it was supposed to 
by Triantafyllides. The proclitic words that follow the rule do not behave 
homogeneously and there is a clear tendency of extending the presence of final –n 
even before the continuant consonants. The above findings lead us to propose a 
modification of the final –n rule in a way that conforms to the linguistic reality of 
written Modern Greek. In addition the proposed modification will make final –n rule 
teaching easier in Modern Greek language education in both native and foreign 
speakers.  

 

1 Εισαγωγή 
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ποσοτική εξέταση της χρήσης 

του κανόνα του τελικού -ν σε κείµενα της Νέας Ελληνικής και η αξιολόγησή της 

θεωρητικής περιγραφής του σε σχέση µε τα πραγµατικά δεδοµένα χρήσης του. Ο 

κανόνας αυτός βρίσκεται κωδικοποιηµένος σε πλήρη µορφή στην Νεοελληνική 

Γραµµατική (1941) του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Εκεί στο κεφάλαιο για τα πάθη των 

φθόγγων αναφέρονται τα εξής:  

 Φυλάγεται το τελικό ν του άρθρου (τον,την), του αριθµητικού έναν, της 

τριτοπρόσωπης προσωπικής αντωνυµίας την, των άκλιτων δεν, µην και σαν, 

όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή σύµφωνο στιγµιαίο (κ, π, τ, µπ, 

ντ, γκ, τσ, τζ, ξ, ψ) [ακολουθούν παραδείγµατα] . . .  

 Χάνεται το τελικό ν όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από σύµφωνο 

εξακολουθητικό (γ, β, δ, χ, θ, λ, µ, ν, ρ, σ, ζ) [ακολουθούν παραδείγµατα]  

Από την εποχή που διατυπώθηκε ο παραπάνω κανόνας µέχρι και σήµερα έχει 

αµφισβητηθεί αρκετές φορές τόσο ως προς τις λέξεις που τον ακολουθούν όσο και για 

τον βαθµό της γενικότερης ισχύος του στον προφορικό και τον γραπτό λόγο. Έτσι 
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βλέπουµε στην δεύτερη της έκδοση η Μικρή Νεοελληνική Γραµµατική (1975:32) να 

περιέχει την ακόλουθη προσθετική παράγραφο: 

Το τελικό -ν φυλάγεται πάντοτε οποιοδήποτε σύµφωνο και αν ακολουθή, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: α) στο άρθρο τον πριν από επίθετο (ανεξάρτητα αν 

ακολουθεί ή όχι ουσιαστικό), ή πριν από όνοµα κύριο: [ακολουθούν 

παραδείγµατα]. . . β) στα άκλιτα δεν, σαν: [ακολουθούν παραδείγµατα] . . .  

 Ωστόσο τόσο η σχολική Νεοελληνική Γραµµατική (1977) του Υπουργείου 

Παιδείας όσο και η Νεοελληνική Γραµµατική της ε’ και στ‘ δηµοτικού (Τσολάκης, 

1979) παρουσιάζουν τον κανόνα του τελικού -ν µε την αρχική του διατύπωση 

δίνοντας έτσι το στίγµα της επίσηµης - από πλευράς Υπουργείου Παιδείας - θέσης για 

το συγκεκριµένο θέµα. 

 Από την άλλη µεριά υπάρχουν ερευνητές που επιµένουν για την επέκταση της 

χρήσης του τελικού -ν και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον κανόνα. Ο 

Τσοπανάκης σε µια σειρά µελετών (1966, 1976, 1977, 1987) αναφέρεται στην 

ανάγκη να υιοθετηθεί µια διευρυµένη χρήση του τελικού -ν στα πλαίσια της 

διακριτικής του λειτουργίας σε µορφολογικό και συντακτικό επίπεδο. Σύµφωνα µε 

τον Μπαµπινιώτη (1998) ο κανόνας έτσι όπως λειτουργεί σήµερα αφενός δεν 

επιτρέπει στον αναγνώστη ενός κειµένου να διακρίνει αν χρησιµοποιείται αρσενικό ή 

ουδέτερο άρθρο και αφετέρου ρυθµίζει διαφορετικά το άρθρο «τον» και την 

αντωνυµία «τον». Ο κίνδυνος µορφολογικής ουδετεροποίησης των ουσιαστικών του 

αρσενικού γένους έχει επισηµανθεί και από τον Μάνεση (1984) ο οποίος 

προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος σύγχυσης επεκτείνεται και στις πτώσεις της ονοµαστικής 

και της αιτιατικής του θηλυκού άρθρου µε συνακόλουθο αποτέλεσµα την αµφισηµία 

των θέσεων του υποκειµένου και του αντικειµένου π.χ.  “παντρεύτηκε µια γειτόνισσά 

µας” [το παράδειγµα από τον Τσοπανάκη (1987: 13)], όπου το πρόβληµα του 

υποκειµένου και του αντικειµένου της έκφρασης το καθορίζει η ύπαρξη του τελικού -

ν στο άρθρο. 

 Τις ίδιες απόψεις συµµερίζονται και άλλοι ερευνητές. Ο Σακελλαρίου (1984) 

προτείνει την υποχρεωτική παρουσία του τελικού -ν στην περίπτωση που η επόµενη 

λέξη αρχίζει επίσης από [n] για την αποφυγή οµόηχων ζευγαριών όπως το εκφώνηµα 

[to nόmo] που µπορεί να σηµαίνει <τον νόµο> ή <τον ώµο>, αλλά και στην 

περίπτωση «των δεν, µην όταν προφέρονται µε έµφαση, ή την περίπτωση που ο 

γραπτός λόγος αποδίδει την διστακτικότητα του οµιλητή» (Σακελλαρίου 1984: 72). 

Για τα αρνητικά µόρια βρίσκουµε έµµεσα σύµφωνο και τον Mirambel που αναφέρει 
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χαρακτηριστικά ότι «η εκφραστική αξία ενός χαρακτηριστικού στοιχείου (της 

άρνησης) µπορεί να εµποδίσει την ενέργεια ενός φωνητικού νόµου [στην περίπτωση 

που εξετάζουµε, την απαλοιφή του έρρινου των δεν, µην πριν από εξακολουθητικά 

σύµφωνα]» (Mirambel 1959/1978: 42).  

 Εκτός όµως από τις παραπάνω θεωρητικές αντιρρήσεις που εκφράζονται στην 

απαλοιφή του τελικού -ν µπροστά από τα εξακολουθητικά σύµφωνα, εκφράζονται 

και επιφυλάξεις για την αφοµοίωση του κανόνα από τα παιδιά. Ο κανόνας 

παρουσιάζει δυσκολίες στην αποµνηµόνευση (Τσοπανάκης 1987: 17) µε αποτέλεσµα 

τα παιδιά να µην τον χρησιµοποιούν σωστά ούτε στο γραπτό, ούτε στον προφορικό 

λόγο (Παπανικολάου, 1990: 3). Παρόµοιας φύσης προβληµατισµοί εκφράζονται και 

από καθηγητές της Νέας Ελληνικής σε ξένους. Η Μαυροφίδου - Ελευθεριάδου (1987: 

41) αναφέρει µεταξύ άλλων ότι «η τυφλή εφαρµογή του κανόνα παντού έχει ως 

αποτέλεσµα να δηµιουργούνται συχνά ενότητες κάπως τεχνητές και αφύσικες» για να 

καταλήξει ότι ο αγγλόφωνος σπουδαστής που δεν έχει διάκριση στα γένη στην 

µητρική του γλώσσα δυσκολεύεται ακόµα περισσότερο µε την απαλοιφή του τελικού 

-ν αφού γιαυτόν το -ν αποτελεί µορφολογικό σηµάδι και η απουσία του κάνει την 

κατηγορία των αρσενικών ουσιαστικών που αρχίζουν από εξακολουθητικό σύµφωνο 

µη διακρίσιµη από αυτή των ουδετέρων.  

 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να πούµε ότι όλες οι παραπάνω απόψεις κινούνται 

και στα δύο επίπεδα λόγου, τόσο στον γραπτό, όσο και στον προφορικό. Οι διάφορες 

ρυθµίσεις που έχουν προταθεί κατά καιρούς αφορούν βέβαια τον γραπτό λόγο, αλλά 

δεν παύουν να αποτελούν ταυτόχρονα παρότρυνση και για προφορική υιοθέτησή τους 

(Τσοπανάκης 1976, Σακελλαρίου, 1984). 

 Από την άλλη πλευρά υπάρχει η µερίδα εκείνη των µελετητών που αποδέχεται 

πλήρως τον κανόνα του τελικού -ν. Ο Τοµπαϊδης (1992) αναφέρει ότι οποιαδήποτε 

προσπάθεια επέκτασης της χρήσης του τελικού -ν στην γραφή θα έρθει σε σύγκρουση 

µε τα προφορικά δεδοµένα, θα υποτιµήσει την δυναµική του γλωσσικού συστήµατος 

να διατηρεί τις λειτουργικές του αντιθέσεις και θα εισάγει στα Νέα Ελληνικά µια 

τεχνητή διάκριση. Κινούµενοι στο ίδιο πλαίσιο άλλοι, (Παπαζαφείρη 1992, 

Παπανικολάου 1990) προτείνουν ότι το µοναδικό κριτήριο για την εφαρµογή του 

κανόνα είναι η ορθή ακουστική εντύπωση που αποκοµίζουµε από την “ορθόδοξη” 

κατά την διδασκαλία του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, χρήση. 

 Όπως έγινε φανερό από την πολυφωνία των διαφορετικών απόψεων που 

παρατέθηκαν, ο κανόνας του τελικού -ν αποτελεί ένα πολυσύνθετο πρόβληµα µε 
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γλωσσολογικούς, κοινωνιολογικούς, αλλά και παιδαγωγικούς αρµούς. Η περιγραφή 

του στο επίπεδο της φωνολογικής θεωρίας έχει ήδη γίνει από πολλές και αξιόλογες 

µελέτες και εδώ δεν θα τις επαναλάβουµε παρά µόνο στο σηµείο που είναι 

απαραίτητο για την θεωρητική ένταξη της διαπραγµάτευσης των δεδοµένων µας. 

Αυτό που θα προσπαθήσουµε να επιτύχουµε είναι ο εµπλουτισµός της συζήτησης 

γύρω από αυτόν τον κανόνα µε ποσοτικά δεδοµένα χρήσης του σε σύγχρονα κείµενα 

της Νέας Ελληνικής . Η ανάγκη για τέτοιου είδους δεδοµένα στην περίπτωση του 

τελικού -ν είναι επιτακτική. Η πλειοψηφία των ερευνητών που έχει ασχοληθεί έχει 

εντοπίσει ότι η χρήση του κανόνα έχει διαβαθµίσεις που ανάγονται στην ιδιόλεκτο 

των οµιλητών. Έτσι ο Τσοπανάκης (1987) µιλάει για την επιρροή του υποκειµενικού 

στοιχείου στην χρήση του κανόνα, χρήση η οποία για να αναλυθεί πλήρως θα πρέπει 

να περιέχει δεδοµένα από ανθρώπους διαφορετικής πνευµατικής και κοινωνικής 

στάθµης και κείµενα διαφορετικού θεµατικού προσανατολισµού.  

Αν και η εξέταση της χρήσης του κανόνα στην προφορική οµιλία (Αρβανίτη 

1995, Μικρός 1995, 1999) έχει αποκαλύψει µια σειρά από κοινωνιογλωσσολογικούς 

παράγοντες εξάρτησης, δεν έχει επιχειρηθεί ακόµα κάποια αντίστοιχη µελέτη στην 

ποικιλία που παρουσιάζει ο κανόνας σε γραπτά κείµενα. Αυτό το κενό φιλοδοξεί να 

καλύψει η παρούσα µελέτη η οποία αξιοποιώντας µέρος του ηλεκτρονικού σώµατος 

κειµένων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) εξετάζει στατιστικά την 

εφαρµογή του κανόνα του τελικού -ν καθώς και τις µακροκειµενικές παραµέτρους 

που σχετίζονται µε την ποικιλία του. Η ποσοτική διερεύνηση της ποικιλίας στη χρήση 

του κανόνα θα αποτελέσει το έναυσµα για µια ευρύτερη αξιολόγηση της συγχρονικής 

του ισχύος και θα καταλήξει σε συγκεκριµένη πρόταση επαναδιατύπωσής του έτσι 

ώστε να απηχεί την γλωσσική πραγµατικότητα και να διευκολύνει την εκµάθησή του 

στα πλαίσια της γλωσσικής εκπαίδευσης. 

2 Μεθοδολογία έρευνας 

2.1 Σύσταση ηλεκτρονικού  σώµατος κειµένων της έρευνας 

Το Ηλεκτρονικό Σώµα Κειµένων (ΗΣΚ) στο οποίο έγιναν οι µετρήσεις 

αποτελεί ένα επιλεγµένο υποσύνολο του Εθνικού Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας 

(ΕΘΕΓ) του ΙΕΛ και περιλαµβάνει 1.669.589 λέξεις. Ειδικότερα, επιλέχθηκαν 

κείµενα που αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν ισοµερώς διαφορετικές υπογλώσσες 

και θεµατικά περιεχόµενα, όπως τουλάχιστον αυτές έχουν κωδικοποιηθεί µέσα από 
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το πρότυπο που υιοθέτησε το κοινοτικό έργο PAROLE. Η ακριβής σύσταση του 

σώµατος κειµένων (σε αριθµό λέξεων) δίνεται στο Παράρτηµα 1: Σύσταση του 

Ηλεκτρονικού Σώµατος Κειµένων που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα. 

 

2.2 Αναζήτηση και κωδικοποίηση των δεδοµένων 

Η διερεύνηση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν στα κείµενα έγινε µε την 

αναζήτηση των λέξεων που υπόκεινται στον σχετικό κανόνα µε την βοήθεια 

λογισµικού εξαγωγής συµφραζοµένων (concordancer). Ο Πίνακας 1 εµφανίζει ένα 

παράδειγµα εξαγωγής δεδοµένων µε την χρήση του λογισµικού που προαναφέρθηκε: 

Πίνακας 1: Πίνακας συµφραζοµένων του άρθρου «την»: 

  FPAREL.TXT:     57 |  εχνικών επιχειρήσεων από την πώληση ζωοτροφών 

παραγόµε 

  FPAREL.TXT:     59 | τε αυτά επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Ελλάδα είτε  

  FPAREL.TXT:     64 | πώλησης του πράγµατος από την εταιρεία χρηµατοδοτικής µί 

  FPAREL.TXT:     66 |   υποθήκης ή ενέχυρου για την εξασφάλιση απαιτήσεων των  

  FPAREL.TXT:     66 |  ριών αυτού του νόµου για την εξασφάλιση απαιτήσεων από  

  FPAREL.TXT:     67 | ρείες αυτού του νόµου για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του 

  FPAREL.TXT:     71 | ρέπεται να ενεργείται για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεώ 

  FPAREL.TXT:     76 | αθών που προβλέπονται από την 83/181 οδηγία του Συµβουλί

  FPAREL.TXT:     77 |  ς (Ε.Ο.Κ.)</p>/<p>2. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυ 

  FPAREL.TXT:     77 | θέση τους σε ανάλυση κατά την έξοδο από τα καθεστώτα πο 

  FPAREL.TXT:     78 |  που είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλµατος το 

  FPAREL.TXT:     79 |  υσιάζονται µε το είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε  

  FPAREL.TXT:     79 | κονοµική δραστηριότητα µε την έννοια του άρθρου 4 του ν. 

 

Η πρώτη στήλη του πίνακα περιλαµβάνει το όνοµα του αρχείου και αµέσως 

µετά τον αριθµό της γραµµής από την αρχή του κειµένου που εντοπίστηκε η 

συγκεκριµένη λέξη ενώ στην συνέχεια εµφανίζονται τα συµφραζόµενα της υπό 

έρευνα λέξης.  

Οι πίνακες συµφραζοµένων για κάθε κείµενο εντάχθηκαν σε λογιστικό φύλο 

(MS Excel) και χαρακτηρίστηκαν ως προς το φωνητικό/γραφηµικό περιβάλλον. Σε 

κάθε κείµενο προστέθηκαν οι χαρακτηρισµοί της υπογλώσσας, του είδους, του 
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θέµατος, του µέσου, του εκδότη και της χρονολογίας συγγραφής έτσι ώστε να 

αξιοποιηθούν στην στατιστική ανάλυση. Επειδή τα κειµενικά δείγµατα που 

χρησιµοποιήσαµε δεν ήταν όλα του ίδιου µεγέθους τα αποτελέσµατα διατήρησης ή 

απώλειας του τελικού –ν µετατράπηκαν σε ποσοστιαίες αναλογίες για να γίνει εφικτή 

η σχηµατική σύγκρισή τους. Τα αριθµητικά δεδοµένα των παρατηρήσεων βρίσκονται 

στο Παράρτηµα 2: Πλήθος δεδοµένων (Ν) στα ποσοστιαία δεδοµένα των 

διαγραµµάτων. 

3 Αποτελέσµατα 

Επειδή ο κανόνας του τελικού -ν υπόκειται συχνά σε «κανονικοποιήσεις» 

έγινε προσπάθεια να ελεγχθεί κατά πόσο υπάρχει πραγµατική ποικιλία εκφοράς του 

εξετάζοντας την χρήση του κατά εκδότη. Αυτό µας δίνει την δυνατότητα να δούµε αν 

υπάρχει κάποια συγκεκριµένη εκδοτική πολιτική η οποία καθορίζει την χρήση του 

συγκεκριµένου κανόνα και σε ποιο εύρος εφαρµόζεται. Ο έλεγχος αυτός κρίνεται 

απαραίτητος και προαπαιτούµενος, αφού ο εντοπισµός κάποιας κανονικοποίησης 

αναιρεί την ανάγκη στατιστικής ανάλυσης  της συσχέτισης των διάφορων κειµενικών 

χαρακτηριστικών (υπογλώσσα, θέµα κ.ά.) µε την υπό έρευνα ποικιλία. 

3.1 Κανονικοποίηση ανά εκδότη 

3.1.1 «Ελευθεροτυπία» 

Η ποσοτική ανάλυση των δεδοµένων της εφηµερίδας «Ελευθεροτυπία» έδειξε 

κανονικοποιητική παρέµβαση. Η κατανοµή των λέξεων του κανόνα ανά είδος 

συµφώνου που ακολουθεί (βλ. ∆ιάγραµµα 1) αποτυπώνει το είδος της 

κανονικοποίησης: 
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∆ιάγραµµα 1: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στην «Ελευθεροτυπία».  

Από το παραπάνω διάγραµµα µπορούµε να δούµε ότι η συγκεκριµένη 

εφηµερίδα εφαρµόζει κανονικοποίηση στην πλειοψηφία των λέξεων που ακολουθούν 

τον κανόνα. Η κανονικοποίηση που χρησιµοποιείται, όπως τουλάχιστον φαίνεται από 

τα ποσοτικά δεδοµένα ακολουθεί πιστά τον κανόνα του Τριανταφυλλίδη, όσον αφορά 

στις λέξεις που ακολουθούνται από κλειστά σύµφωνα. Τα ποσοστά κυµαίνονται 

σχεδόν στην 100% χρήση του τελικού -ν στο συγκεκριµένο περιβάλλον.  

Η εναρµόνιση µε τον κανόνα του Τριανταφυλλίδη ωστόσο δεν επεκτείνεται 

και στα περιβάλλοντα που περιέχουν λέξεις που αρχίζουν µε εξακολουθητικά 

σύµφωνα. Εκεί η συγκεκριµένη εφηµερίδα έχει επεκτείνει τον κανόνα της 

διατήρησης του τελικού -ν στις λέξεις «δεν» και «σαν». Αντίθετα το µόριο «µην» 

παρουσιάζει χαµηλά ποσοστά διατήρησης του τελικού -ν (11,7%), ενώ ποσοστά 

κοντά στο 0% παρουσιάζουν το άρθρο και η αντωνυµία «την». Το άρθρο «τον» 

εµφανίζει µη συστηµατική χρήση µε ποσοστό διατήρησης τελικού -ν στο 36,6%.  

Η αντωνυµία «τον» παρουσιάζει κατηγορική χρήση του τελικού -ν (100%). 

Αυτό είναι αναµενόµενο, αφού οποιαδήποτε απόκλιση θα οδηγούσε σε 

αντιγραµµατική αναφορά στο γένος του αναφερόµενου στοιχείου της πρότασης 

(δήλωση ουδέτερου, αντί αρσενικού γένους). Για τον λόγο αυτό δεν θα αναλυθεί 

περαιτέρω και δεν θα παρουσιαστεί το ποσοστό της σε κανένα διάγραµµα.  

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η συγκεκριµένη εφηµερίδα 

κανονικοποιεί συστηµατικά τις λέξεις που ακολουθούν τον κανόνα του τελικού -ν 

εκτός του αρσενικού άρθρου «τον» το οποίο παρουσιάζει ποικιλία όταν εµφανίζεται 
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πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα. Εποµένως, η στατιστική ανάλυση συσχετίσεων 

κειµενικών χαρακτηριστικών και χρήσης του συγκεκριµένου κανόνα θα περιοριστεί 

στο αρσενικό άρθρο, αφού είναι το µόνο που εµφανίζει µη συστηµατική 

συµπεριφορά πριν από τα εξακολουθητικά σύµφωνα. 

3.1.2 «ΤΟ ΒΗΜΑ» 

Και η ποσοτική ανάλυση των κειµένων της εφηµερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» έδειξε 

µια ισχυρή κανονικοποίηση ως προς την χρήση του κανόνα του τελικού -ν. Η 

ρύθµιση αυτή αποτυπώνεται παρακάτω (βλ. ∆ιάγραµµα 2): 

Εξακ.συµφ.
Κλειστό συµφ.

Ποσοστό χρήσης τελικού -ν στο "ΒΗΜΑ"
Κατανοµή ανά λέξη και επόµενο σύµφωνο
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∆ιάγραµµα 2: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στο «ΒΗΜΑ». 

 Και εδώ εµφανίζεται κανονικοποιητική παρέµβαση ως προς την χρήση του 

κανόνα. Η εξέταση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι το «δεν», «σαν», η αντωνυµία 

«τον» και το άρθρο «τον» διατηρούν σχεδόν πάντα το τελικό τους -ν πριν από το 

σύνολο των φωνητικών περιβαλλόντων. Αντίθετα, το «µην» και το άρθρο «την» 

συµµορφώνονται µε τα ποσοστά χρήσης που ο κανόνας του τελικού -ν προβλέπει 

προσεγγίζοντας το 0% πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα. Η µοναδική περίπτωση 

µη κανονικοποιηµένης χρήσης του κανόνα εµφανίζεται στην θηλυκή προσωπική 

αντωνυµία «την». Ενώ πριν από κλειστά εµφανίζει κατηγορική χρήση του τελικού -ν, 

µπροστά από εξακολουθητικά διαφοροποιείται και εµφανίζει ένα ποσοστό χρήσης 

του τελικού -ν που ανέρχεται στο 66%. Το συγκεκριµένο ποσοστό δείχνει ότι υπάρχει 

ασάφεια χρήσης του κανόνα µε την συγκεκριµένη λέξη οπότε και µια περαιτέρω 

στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων θα ήταν αποκαλυπτική των παραγόντων 

εξαρτήσεώς της. 
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3.1.3 Εκδόσεις «GUTENBERG» 

Από τις εκδόσεις «Gutenberg» αναλύθηκαν 3 βιβλία (2 σχολικά βοηθήµατα 

και ένα επιστηµονικό δοκίµιο). Η ποσοτική ανάλυση έδειξε και εδώ 

κανονικοποιητική παρέµβαση. Η κατανοµή των λέξεων του κανόνα ανά είδος 

συµφώνου που ακολουθεί (βλ. ∆ιάγραµµα 3) αποτυπώνει το είδος της 

κανονικοποίησης: 

Εξακολ. σύµφ.
Κλειστό σύµφ.

Ποσοστό χρήσης τελικού -ν στις Εκδόσεις GUTENBERG
Κατανοµή ανά λέξη και επόµενο σύµφωνο

Λέξεις

Π
οσ
οσ
τό

 χ
ρή
ση
ς τ
ελ
ικ
ού

 -ν

0

20

40

60

80

100

δεν µην σαν την την(αντ) τον

 

∆ιάγραµµα 3: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στις εκδόσεις «GUTENBERG». 

Ο συγκεκριµένος εκδοτικός οίκος αν και έχει κανονικοποιήσει την χρήση του 

τελικού -ν πριν από τα κλειστά σύµφωνα, δεν ακολουθεί πιστά τον κανόνα του 

Τριανταφυλλίδη πριν από τα εξακολουθητικά σύµφωνα. Έτσι το «δεν» και το «σαν» 

εµφανίζονται να διατηρούν σταθερά το τελικό του -ν ακόµα και πριν τα 

εξακολουθητικά σύµφωνα. 

3.1.4 Εκδόσεις «ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ» 

Από τις εκδόσεις «Καστανιώτης» αναλύθηκαν 21 βιβλία (τα περισσότερα από 

τα οποία είναι λογοτεχνικά έργα). Η ποσοτική ανάλυση τους έδειξε κανονικοποιητική 

παρέµβαση. Η κατανοµή των λέξεων του κανόνα ανά είδος συµφώνου που ακολουθεί 

(βλ. ∆ιάγραµµα 4) αποτυπώνει το είδος της κανονικοποίησης: 
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Εξακολ. σύµφ.
Κλειστό σύµφ.

Ποσοστό χρήσης τελικού -ν στις Εκδόσεις Καστανιώτη
Κατανοµή ανά λέξη και επόµενο σύµφωνο
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∆ιάγραµµα 4: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στις εκδόσεις «Καστανιώτης». 

Η διάγνωση της κανονικοποιητικής παρέµβασης από πλευράς εκδοτικού 

οίκου στην παρούσα περίπτωση µπορεί να γίνει εξετάζοντας, τόσο τα απόλυτα 

ποσοστά χρήσης του κανόνα στα διάφορα περιβάλλοντα βλέποντας τα δεδοµένα 

συγκεντρωτικά, όσο και συγκρίνοντας τα ποσοστά των λέξεων που ακολουθούν τον 

κανόνα σε κάθε ένα από τα είκοσι ένα βιβλία που συµπεριλήφθησαν στο δείγµα. Αν 

και σε γενικές γραµµές τα απόλυτα ποσοστά δείχνουν την τάση, η συγκριτική 

ανάλυση των ποσοστών σε κάθε βιβλίο δίνει πολύ πιο λεπτοµερή εικόνα της 

ποικιλίας.  

Η συγκεντρωτική ποσοτική ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι ο 

συγκεκριµένος εκδοτικός οίκος κανονικοποιεί την χρήση όλων των λέξεων πριν από 

κλειστά σύµφωνα διατηρώντας το τελικό τους -ν σχεδόν πάντα. Πριν από 

εξακολουθητικά η κατάσταση εµφανίζεται διαφοροποιηµένη. Το «µην», το άρθρο 

«την» και η αντωνυµία «την» κανονικοποιούνται σύµφωνα µε τον κανόνα 

Τριανταφυλλίδη (αποβολή του τελικού -ν). Αντίθετα το αρσενικό άρθρο «τον» και το 

«δεν» εµφανίζουν ποικιλία διατήρησης του τελικού τους -ν παρουσιάζοντας ποσοστά 

30,7% και 39,7% το καθένα αντίστοιχα. Ποικιλία παρουσιάζεται επίσης και στο 

«σαν» όπου τα ποσοστά διατήρησης του τελικού –ν ανέρχονται σε 84,75%. 
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Η συγκριτική ανάλυση των ποσοστών χρήσης του κανόνα ανάλογα µε τον 

συγγραφέα επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα της συγκεντρωτικής ανάλυσης όπως 

φαίνεται και στην συνέχεια: 

Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν πριν από εξακολ. σύµφωνα
 ανάλογα µε τον συγγραφέα (Εκδόσεις Καστανιώτη)
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∆ιάγραµµα 5: Ανάλυση της ποικιλίας του τελικού –ν πριν από εξακολουθητικά 

σύµφωνα ανάλογα µε τον συγγραφέα. 

Στο ∆ιάγραµµα 5 οι διαφορετικές γραµµές αντιπροσωπεύουν τα ποσοστά 

διατήρησης του τελικού –ν πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα για το κάθε βιβλίο 

του συγκεκριµένου εκδοτικού οίκου. Τα σηµεία σύγκλισης των γραµµών στην 

µηδενική τιµή του άξονα y βρίσκονται στις λέξεις «µην», «την» και «την(αντ)». 

Αντίθετα οι λέξεις «δεν», «σαν» και «τον» παρουσιάζουν µεγάλη απόκλιση τιµών 

από το 0% έως και το 100%. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την εξέταση των τυπικών 

αποκλίσεων των λέξεων όπως φαίνεται και από τον Πίνακας 2: 

Πίνακας 2: Τιµές στατιστικών παραµέτρων που αφορούν την χρήση του κανόνα 

«Τριανταφυλλίδη» πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα στο σύνολο των 

συγγραφέων των εκδόσεων «Καστανιώτης». 

Στατιστικές 

Παράµετροι 
δεν µην σαν την την(αντ) τον 

Ελάχιστη Τιµή 0 0 0 0 0 3 

Μέγιστη Τιµή 99 6 100 27 29 100 

Τυπική Απόκλιση 34,7 1,4 38,2 6,4 7,4 28,5 

Μέσος Όρος 21,8 0,3 75,2 2,5 2,8 30,8 
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Από την απλή συγκριτική ανάλυση µπορεί κανείς να διακρίνει το εύρος 

ποικιλίας που εκδηλώνεται σε κάθε λέξη. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι 

λέξεις «δεν», «σαν» και «τον» παρουσιάζουν µη κανονικοποιηµένη ποικιλία χρήσης 

και τα δεδοµένα τους θα χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω στατιστική ανάλυση. 

3.1.5 Εκδόσεις «ΚΡΙΤΙΚΗ» 

Από τις εκδόσεις «Κριτική» αναλύθηκε 1 βιβλίο (δοκίµιο πολιτικής 

επιστήµης). Η ποσοτική ανάλυση έδειξε εκτεταµένη κανονικοποιητική παρέµβαση 

στο σύνολο των λέξεων που εξετάστηκαν. Η κατανοµή των λέξεων του κανόνα ανά 

είδος συµφώνου που ακολουθεί (βλ. ∆ιάγραµµα 6) αποτυπώνει το είδος της 

κανονικοποίησης: 

Εξακολ. σύµφ.
Κλειστά σύµφ.

Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στις Εκδόσεις Κριτική
Κατανοµή ανά λέξη και επόµενο σύµφωνο
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∆ιάγραµµα 6: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στις εκδόσεις «Κριτική». 

Η ποσοτική ανάλυση απεκάλυψε πλήρη κανονικοποίηση της διατήρησης του 

τελικού -ν πριν από κλειστά σύµφωνα. Πριν από εξακολουθητικά εµφανίστηκε µια 

διαφορετικού τύπου κανονικοποίηση. Τα αρνητικά µόρια «δεν» και «µην» 

εµφανίζουν υψηλά ποσοστά διατήρησης του τελικού τους -ν, ενώ τα δύο άρθρα «τον» 

και «την» κανονικοποιούνται σύµφωνα µε τον κανόνα του Τριανταφυλλίδη και 

παρουσιάζουν µηδενικά ποσοστά διατήρησης του τελικού τους έρρινου στο 

συγκεκριµένο φωνητικό/γραφηµικό περιβάλλον. Η αντωνυµία «την» δεν 

εµφανίστηκε καθόλου στο κείµενο και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ποσοτικές 

εκτιµήσεις για αυτήν. Λόγω της έλλειψης κάποιας λέξης που να παρουσιάζει 
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σηµαντικά ποσοστά ποικιλίας στην χρήση δεν µπορεί να γίνει καµία περαιτέρω 

στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων από τον συγκεκριµένο εκδοτικό οίκο. 

3.1.6 Εκδόσεις «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ – ΛΙΒΑΝΗΣ» 

Από τις εκδόσεις «Νέα Σύνορα – Λιβάνης» αναλύθηκαν 2 βιβλία (ένα 

επιστηµονικό σύγγραµµα και ένα λογοτεχνικό έργο). Η ποσοτική ανάλυση έδειξε 

κανονικοποιητική παρέµβαση στο σύνολο των λέξεων που εξετάστηκαν. Η κατανοµή 

των λέξεων του κανόνα ανά είδος συµφώνου που ακολουθεί (βλ. ∆ιάγραµµα 7) 

αποτυπώνει το είδος της κανονικοποίησης: 

Εξακολ. σύµφ.
Κλειστά σύµφ.

Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στις Εκδόσεις Λιβάνη
Κατανοµή ανά λέξη και επόµενο σύµφωνο
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∆ιάγραµµα 7: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στις εκδόσεις «Νέα Σύνορα – 

Λιβάνη». 

Η ποσοτική ανάλυση έδειξε ότι και ο συγκεκριµένος εκδοτικός οίκος 

κανονικοποιεί πλήρως την χρήση του τελικού -ν πριν από κλειστά σύµφωνα 

διατηρώντας το σε όλες τις λέξεις σχεδόν πάντα. Πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα 

εµφανίζεται µια διαφοροποιηµένη µορφή κανονικοποίησης. Το «σαν» 

κανονικοποιείται αντίθετα από την περιγραφή του κανόνα του Τριανταφυλλίδη και 

διατηρεί το τελικό του έρρινο. Αντίθετα, τα «µην», το άρθρο «την» και η αντωνυµία 

«την» αποβάλλουν το τελικό -ν σταθερά. Οι λέξεις που παρουσιάζουν κάποια 

διακύµανση στην χρήση του τελικού τους -ν είναι το «δεν» (63,8%) και το άρθρο 
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«τον» (31,6%) τα οποία θα αναλυθούν στατιστικά για να εντοπιστούν πιθανές 

κειµενικές ή ενδογλωσσικές εξαρτήσεις της ποικιλίας που παρουσιάζουν. 

3.1.7 Εκδόσεις Κέντρου Έρευνας της ΑΣΟΕΕ 

Από τις εκδόσεις του Κέντρου Έρευνας της ΑΣΟΕΕ αναλύθηκε 1 βιβλίο 

(οικονοµική µελέτη). Η ποσοτική ανάλυση έδειξε παρέµβαση κανονικοποίησης στο 

σύνολο των λέξεων που εξετάστηκαν. Η κατανοµή των λέξεων του κανόνα ανά είδος 

συµφώνου που ακολουθεί (βλ. ∆ιάγραµµα 8) αποτυπώνει το είδος της 

κανονικοποίησης: 

Εξακ.σύµφ.
Κλειστά σύµφ.

Ποσοστό χρήσης τελικού -ν στις εκδόσεις του Κέντρου Έρευνας της ΑΣΟΕΕ
Κατανοµή ανά λέξη και σύµφωνο που ακολουθεί
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∆ιάγραµµα 8: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στις εκδόσεις του Κέντρου 

Έρευνας της ΑΣΟΕΕ. 

3.1.8 Εκδόσεις του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 

Από τις εκδόσεις του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης αναλύθηκαν 2 κείµενα 

(οικονοµική νοµολογία σχετική µε τον ΦΠΑ). Η ποσοτική ανάλυση έδειξε 

κανονικοποιητική παρέµβαση στο σύνολο των λέξεων που εξετάστηκαν. Η κατανοµή 

των λέξεων του κανόνα ανά είδος συµφώνου που ακολουθεί (βλ. ∆ιάγραµµα 9) 

αποτυπώνει το είδος της κανονικοποίησης: 
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Εξακολ. σύµφ
Κλειστά σύµφ.

Ποσοστό χρήσης τελικού -ν στις Εκδόσεις του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
Κανανοµή ανά λέξη και σύµφωνο που ακολουθεί

Λέξεις

Π
οσ
οσ
τό

 χ
ρή
ση
ς τ
ελ
ικ
ού

 -ν

0

20

40

60

80

100

δεν µην σαν την τον

 

∆ιάγραµµα 9: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στις εκδόσεις του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης. 

3.2 Στατιστική ανάλυση 

3.2.1 Ορισµός ανεξάρτητων µεταβλητών 

Το δεύτερο βήµα µετά τον καθορισµό του βαθµού κανονικοποίησης της 

ποικιλίας του τελικού –ν είναι ο εντοπισµός των περιβαλλόντων εκείνων που η χρήση 

του τελικού –ν ποικίλλει ελεύθερα και δεν οµαλοποιείται προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση από τον εκδότη. Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα ανά εκδότη 

παρατηρήσαµε ισχυρές κανονικοποιητικές παρεµβάσεις στις περισσότερες 

προκλιτικές λέξεις που ακολουθούν τον κανόνα. Αυτό διαφαίνεται από τα οριακά 

ποσοστά που σηµειώνει κάθε προκλιτική λέξη ως προς την χρήση ή την αποβολή του 

τελικού –ν. Μοναδική περίπτωση διακύµανσης της χρήσης του υπό µελέτη κανόνα 

είναι η προκλιτική λέξη τον(άρθρο) που εµφάνισε πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα 

στο σύνολο των εκδοτών σηµαντικά ποσοστά ποικιλίας. Τα ποσοστά αυτά δεν ήταν 

οριακά (100% ή 0%) γεγονός που µας επέτρεψε να τα διερευνήσουµε περαιτέρω για 

να εξετάσουµε κατά πόσο η παρατηρούµενη ποικιλία σχετίζεται µε την επίδραση 

κάποιων ανεξάρτητων µεταβλητών. Ως ενδογλωσσική µεταβλητή επιλέχθηκε το είδος 

του επόµενου συµφώνου. Ως εξωγλωσσικές µεταβλητές επιλέχθηκαν α) το κειµενικό 

είδος και β) ο κειµενικός τύπος όπως αυτά είχαν κωδικοποιηθεί µέσα από το σύστηµα 
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χαρακτηρισµού κειµένων που χρησιµοποιείται στο ΙΕΛ (βλ. και Γαβριηλίδου, 

Λαµπροπούλου, Χριστοφίδου 1995).  

Η κωδικοποίηση των εξωγλωσσικών µεταβλητών ως προς το κειµενικό είδος 

περιείχε τις ακόλουθες τιµές:  

• DIS: Κείµενα που περιείχαν γενικά συζητήσεις, συνεντεύξεις, οµιλίες και 

κείµενα επιστολών.   

• FEA: Τα βασικά άρθρα των εφηµερίδων (κυρίως πολιτικά και οικονοµικά), οι 

επιφυλλίδες, οι κριτικές, οι µόνιµες στήλες και γενικότερα τα κείµενα που 

εκφράζουν κάποια άποψη, γνώµη και στάση πάνω σε κάποιο θέµα. 

• FIC: Πρωτότυπα κείµενα όπως λογοτεχνικά έργα, ποιήµατα, σενάρια 

κινηµατογραφικών ταινιών ή τηλεοπτικών σειρών κ.ά. 

• INF: Κείµενα γενικότερου πληροφοριακού χαρακτήρα, όπως άρθρα 

εφηµερίδων, λεζάντες φωτογραφιών, δελτία ειδήσεων, δελτία καιρού, πίνακες 

περιεχοµένων, κατάλογοι αποτελεσµάτων κ.ά. 

• INS: Κείµενα που παρέχουν κάποιας µορφής οδηγία ή συµβουλή προς τον 

αποδέκτη τους όπως πάσης φύσεως εγχειρίδια, τουριστικοί οδηγοί, διδακτικά 

βιβλία κ.ά. 

• NON: Οι βιογραφίες, οι αυτοβιογραφίες, οι µικρές αγγελίες κ.ά. 

• OFF: Κάθε µορφής επίσηµα κείµενα, όπως νοµικά κείµενα, διοικητικές 

αναφορές, πρακτικά της Βουλής κ.ά. 

Αντίστοιχα, η κωδικοποίηση των εξωγλωσσικών µεταβλητών ως προς τον 

κειµενικό τύπο περιείχε τις ακόλουθες τιµές: 

• BUS: Οικονοµικά κείµενα κάθε µορφής 

• GEO: Κείµενα µε γεωγραφικό, ανθρωπολογικό ή λαογραφικό περιεχόµενο 

• HEA: Κείµενα γενικού ιατρικού ενδιαφέροντος 

• HIS: Κείµενα που σχετίζονται µε την Ιστορία, την Αρχαιολογία και την 

Ιστορία της Τέχνης 

• HUM: Κείµενα σχετικά µε τις Ανθρωπιστικές επιστήµες 

• LEI: Κείµενα εξωεπαγγελµατικών ασχολιών και ενδιαφερόντων όπως 

µαγειρική, χόµπι, κατοικία, διακοπές, αθλητικά, αστρολογία κ.ά. 

• N/A: Κείµενα που δεν µπορούν να ταξινοµηθούν σε κάποια από τις 

ορισµένες κατηγορίες. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται και τα 

λογοτεχνικά έργα. 
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• SCI: Κείµενα από τον χώρο των Θετικών επιστηµών και της Τεχνολογίας 

• SOC: Κείµενα σχετικά µε την κοινωνία και την πολιτική 

3.2.2 Επιλογή στατιστικής µεθόδου 

Η στατιστική ανάλυση που επιλέχθηκε για να εξεταστεί η συµβολή των 

ανεξάρτητων µεταβλητών στην διαµόρφωση της µελετούµενης ποικιλίας ήταν αυτή 

της Λογιστικής Παλινδρόµησης (Logistic Regression - logit). Εφόσον η εφαρµογή 

του κανόνα του τελικού -ν σε κάθε λέξη γίνεται µε τρόπο δίτιµο (διατήρηση ή 

αποβολή του τελικού -ν), η χρήση των κλασικών πολυπαραγοντικών µεθόδων 

στατιστικής ανάλυσης (όπως η Ανάλυση ∆ιακύµανσης ή η Πολλαπλή 

Παλινδρόµηση) δεν ενδείκνυται (Berry 1993: 46).  

Η βασική λειτουργία της λογιστικής παλινδρόµησης είναι η πρόβλεψη τιµών 0 ή 1 σε 

µια εξαρτηµένη µεταβλητή χρησιµοποιώντας µια σειρά από ανεξάρτητες µεταβλητές 

ως «όργανα πρόβλεψης» (predictors). Έτσι για παράδειγµα, η λογιστική 

παλινδρόµηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αξιολογήσει κατά πόσο η διατήρηση 

του τελικού -ν ως δίτιµη (0-1) εξαρτηµένη µεταβλητή µπορεί να προβλεφθεί από µια 

σειρά από µεταβλητές, όπως το είδος του συµφώνου που ακολουθεί, τον τύπο του 

κειµένου ή την υπογλώσσα του. Η συγκεκριµένη στατιστική ανάλυση µπορεί να µας 

δώσει απαντήσεις σχετικά µε το ποιος παράγοντας ευνοεί περισσότερο και ποιος 

λιγότερο το υπό εξέταση φαινόµενο, καθώς και πόσο καλά ερµηνεύεται αυτό από τις 

µεταβλητές που έχουν επιλεγεί για να το περιγράψουν.  

Για τον υπολογισµό του µοντέλου της Λογιστικής Παλινδρόµησης 

χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό Statistica v. 5.0 (StatSoft, Inc. 1995). Επικουρικά, 

ωστόσο, χρησιµοποιήθηκε και το λογισµικό VARBRUL (Pintzuk 1992) το οποίο 

υπολόγισε όχι µόνο ποιοι είναι οι παράγοντες που ευνοούν περισσότερο την 

διατήρηση του τελικού -ν, αλλά και ποιες τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών 

επηρεάζουν περισσότερο το υπό µελέτη φαινόµενο. Έτσι π.χ. έχουµε πληροφορία όχι 

µόνο ότι η υπογλώσσα είναι σηµαντικός παράγοντας καθορισµού της ποικιλίας στην 

εφαρµογή του τελικού -ν, αλλά και ποια συγκεκριµένη υπογλώσσα ευνοεί 

περισσότερο την χρήση του. 

Η επίδραση των τιµών των ανεξάρτητων µεταβλητών υπολογίζεται από το 

VARBRUL µε έναν δείκτη που παίρνει τιµές από το 0 έως το 1 και έχει επικρατήσει 

να ονοµάζεται «βάρος» (weight) της τιµής. Το ουδέτερο σηµείο είναι το 0,50 όπου ο 

κανόνας ούτε ευνοείται, ούτε εµποδίζεται. Αντίθετα, αν υπάρξουν τιµές πάνω ή κάτω 
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από 0,50, σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη τιµή του παράγοντα ευνοεί ή εµποδίζει 

αντίστοιχα την εφαρµογή του υπό µελέτη κανόνα. 

3.2.3 Αξιολόγηση της επίδρασης των ανεξάρτητων µεταβλητών στην ποικιλία 

του τελικού –ν του άρθρου «τον» πριν από εξακολουθητικά 

Η ανάλυση της λογιστικής παλινδρόµησης ανέδειξε και τις τρεις ανεξάρτητες 

µεταβλητές ως στατιστικά σηµαντικές στην διαµόρφωση της εξεταζόµενης ποικιλίας. 

Το αποτέλεσµα της ανάλυσης δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Λογιστική Παλινδρόµηση (logit) 0:2009 1:1091 

Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Αποβολή τελικού –ν 

Ελάττωση: Μέγιστη Πιθανοφάνεια (Maximum likelihood) 

Τελική Ελάττωση: 1844,685 x²=332,18 p=0,000 

 Σταθερά B0 Κειµενικός 
Τύπος 

Κειµενικό 
Είδος 

Είδος 
Επόµενου 
Συµφώνου 

Εκτιµητής -9,427 0,238 -0,125 -0,030 
Τυπικό Λάθος 2,241 0,014 0,022 0,011 
t -4,205 16,339 -5,562 -2,597 
p 0,000 0,000 0,000 0,009 

Από την εξέταση του παραπάνω πίνακα προκύπτει πως ο σηµαντικότερος 

παράγοντας καθορισµού της ποικιλίας στο τελικό –ν του άρθρου πριν από 

εξακολουθητικά σύµφωνα είναι ο Κειµενικός Τύπος (Εκτιµητής: 0,23). Ακολουθούν 

το Κειµενικό Είδος (Εκτιµητής: -0,12) και έπεται το Είδος του Επόµενου Συµφώνου 

(-0,03).  

Η ανάλυση των τιµών των ανεξάρτητων µεταβλητών µε το πρόγραµµα 

VARBRUL µας προσδιόρισε ποιες τιµές ανά παράγοντα ευνοούν ή λειτουργούν 

ανασχετικά στις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στα 

παρακάτω διαγράµµατα (∆ιάγραµµα 10, ∆ιάγραµµα 11, ∆ιάγραµµα 12), τα ποσοτικά 

στοιχεία των οποίων εµφανίζονται στο Παράρτηµα 2. 
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Επίδραση του κειµενικού τύπου στην διατήρηση του τελικού έρρινου

του άρθρου "τον" πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα
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∆ιάγραµµα 10: Επίδραση του κειµενικού τύπου στην διατήρηση του τελικού 

έρρινου του άρθρου «τον» πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα. 

 

Επίδραση του κειµενικού είδους στην διατήρηση του τελικού έρρινου

του άρθρου "τον" πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα
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∆ιάγραµµα 11: Επίδραση του κειµενικού είδους στην διατήρηση του τελικού 

έρρινου του άρθρου «τον» πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα. 
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Επίδραση του επόµενου συµφώνου στην διατήρηση του τελικού έρρινου

του άρθρου "τον" πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα
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∆ιάγραµµα 12: Επίδραση του επόµενου συµφώνου στην διατήρηση του τελικού 

έρρινου του άρθρου «τον» πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα. 

Από την εξέταση των παραπάνω διαγραµµάτων διαπιστώνουµε ότι: 

• Η παραδοσιακή χρήση του κανόνα του τελικού –ν, όσον αφορά στο άρθρο 

«τον» πριν από εξακολουθητικά, ευνοείται όταν τα κείµενα έχουν 

επιστηµονικό ή οικονοµικό θέµα, ενώ αποτρέπεται όταν τα κείµενα έχουν 

ψυχαγωγικό θεµατικό περιεχόµενο. Η συγκεκριµένη κατανοµή µας επιτρέπει 

να συνδέσουµε την χρήση του κανόνα, τουλάχιστον όσον αφορά στο άρθρο 

«τον» πριν από τα εξακολουθητικά, µε την διάσταση της τυπικότητας στο 

ύφος του κειµένου. Έτσι όσο περισσότερο τυπικό και επίσηµο είναι το 

κειµενικό ύφος τόσο περισσότερο πιστά ακολουθείται ο κανόνας, ενώ όσο 

προχωράµε σε λιγότερο τυπικά ως προς το ύφος κείµενα τόσο περισσότερο η 

«ορθόδοξη» χρήση του κανόνα εγκαταλείπεται. 

• Όσον αφορά το κειµενικό είδος παρατηρούµε ότι η χρήση του κανόνα του 

τελικού –ν σχετίζεται άµεσα µε την διάσταση του προσωπικού ύφους. Τα 

κειµενικά είδη που σχετίζονται άµεσα µε την έκφραση προσωπικών απόψεων 

του συγγραφέα (FIC, FEA) είναι αυτά που εµφανίζουν την σηµαντικότερη 

συµβολή στην διατήρηση του τελικού έρρινου του άρθρου «τον» πριν από 

εξακολουθητικά. Αντιθέτως, τα κειµενικά είδη που είναι περισσότερο 

απρόσωπα (OFF, NON) και εκφράζουν τυπικές απόψεις µη προσωπικού 

χαρακτήρα συµµορφώνονται µε την τυπική µορφή του κανόνα του τελικού –ν. 
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• Ο παράγοντας του είδους του επόµενου συµφώνου έχει στατιστικώς την 

λιγότερο σηµαντική επίδραση στην υπό µελέτη ποικιλία. Από την εξέταση 

των «βαρών» προκύπτει ότι τα συριστικά σύµφωνα και το διχειλικό έρρινο 

/m/ ευνοούν την διατήρηση του τελικού έρρινου του άρθρου «τον».  

4 Συµπεράσµατα 

4.1 Χρηστικές τάσεις του κανόνα  

Από την εξέταση της χρήσης του κανόνα του τελικού –ν στο υπό µελέτη 

σώµα κειµένων γίνεται φανερό πως ο συγκεκριµένος κανόνας δεν εφαρµόζεται µε 

συνέπεια στον γραπτό λόγο. Αν και τα κείµενα τα οποία εξετάστηκαν ανήκουν σε 

διαφορετικά κειµενικά είδη, υπογλώσσες και εκδοτικούς οίκους κανένα δεν 

ακολουθούσε µε απόλυτη ακρίβεια τον κανόνα. Για να αξιολογηθεί το ποσοστό 

συνέπειας χρήσης του κανόνα στο εξεταζόµενο σώµα κειµένων αποδόθηκε 

διαγραµµατικά ο µέσος όρος της πραγµατικής χρήσης του κανόνα σε σχέση µε αυτόν 

που ιδανικά θα έπρεπε να είχε εµφανιστεί. Το ∆ιάγραµµα 13 και ∆ιάγραµµα 14 (ένα 

για κάθε περιβάλλον – εξακολουθητικά και κλειστά) αποτυπώνουν την σύγκριση: 

 

Σύγκριση Πραγµατικής και Ιδανικής Χρήσης του 
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∆ιάγραµµα 13: Σύγκριση του µέσου όρου πραγµατικής χρήσης του κανόνα πριν 

από τα εξακολουθητικά σε σχέση µε τα ποσοστά που θα παρουσίαζε αν 

εφαρµοζόταν µε συνέπεια. 
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Σύγκριση Πραγµατικής και Ιδανικής Χρήσης του 
Κανόνα πριν από κλειστά σύµφωνα
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∆ιάγραµµα 14: Σύγκριση του µέσου όρου πραγµατικής χρήσης του κανόνα πριν 

από τα κλειστά σε σχέση µε τα ποσοστά που θα παρουσίαζε αν εφαρµοζόταν µε 

συνέπεια. 

Από την συγκριτική εξέταση των παραπάνω διαγραµµάτων µπορεί να 

διαπιστωθεί µία «κακή πρακτική» σε σχέση µε την εφαρµογή του κανόνα η οποία 

οφείλεται σε  αβεβαιότητα του συγγραφέα για το ποια είναι η «σωστή» και ποια είναι 

η «λανθασµένη» χρήση του. Επιπλέον, η επισκόπηση των παραπάνω διαγραµµάτων 

αποκαλύπτει µια σηµαντική ασυµµετρία στην συµπεριφορά του κανόνα. Πριν από τα 

κλειστά σύµφωνα το τελικό –ν διατηρείται σχεδόν καθολικά γεγονός που φέρνει την 

γραµµή της πραγµατικής χρήσης πολύ κοντά σε αυτήν της ιδανικής χρήσης για όλες 

τις λέξεις (∆ιάγραµµα 14). Αντίθετα πριν από τα εξακολουθητικά (∆ιάγραµµα 13) η 

κατάσταση διαφοροποιείται. Η πραγµατική χρήση δηλώνει µια σηµαντική τάση 

αύξησης της διατήρησης του τελικού –ν σε περιβάλλον που κανονικά θα έπρεπε να 

αποβάλλεται. Αυτό οδηγεί την γραµµή της πραγµατικής χρήσης του κανόνα να 

βρίσκεται σε σηµαντική απόσταση από αυτήν της ιδανικής χρήσης (η οποία 

προβλέπει στο συγκεκριµένο περιβάλλον µηδενική χρήση τελικού –ν).  

Γενικότερα, συνοψίζοντας µπορούµε να ισχυριστούµε ότι εντοπίζεται µια 

γενικότερη αύξηση της διατήρησης του τελικού –ν σε περιβάλλοντα που ο 

παραδοσιακός κανόνας επέβαλε την αποβολή του. Η τάση αυτή θα πρέπει να 

αντιµετωπιστεί ως διορθωτική κίνηση του γλωσσικού συστήµατος προς 

αποκατάσταση της ασυµµετρίας των περιβαλλόντων που ο κανόνας δηµιούργησε. Η 
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αναζήτηση συµµετρίας µέσω επεκτάσεων στα περιβάλλοντα λειτουργίας των 

φωνολογικών κανόνων είναι µια διαδικασία που έχει αναγνωριστεί από το σύνολο 

σχεδόν των θεωρητικών παραδειγµάτων της γλωσσολογικής έρευνας (ενδ. Martinet 

1955, Lass, 1984, Kiparsky 1988, Yager-Dror 1989, Labov 1994 κ.ά.). 

Ο κανόνας του τελικού –ν αποτελεί µια χαρακτηριστική περίπτωση 

ασύµµετρου κανόνα αφού προβλέπει την ακριβώς αντίστροφη συµπεριφορά σε 

συµπληρωµατικά φωνολογικά περιβάλλοντα. Η εξισορρόπηση της συµπεριφοράς του 

κανόνα εποµένως είναι µια αναµενόµενη τάση η οποία φαίνεται ότι εξελίσσεται 

παράλληλα τόσο στον γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο1.  

Τα αποτελέσµατα πριν από εξακολουθητικά δείχνουν ότι οι λέξεις µε τα 

περισσότερο σηµασιολογικά εξαρτηµένα2 τελικά –ν (η αντωνυµία και το άρθρο 

«τον») εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά διατήρησης τελικού –ν. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει ότι ο συγκεκριµένος κανόνας αλλάζει οδηγούµενος σε συµµετρική 

µορφή και η αλλαγή αυτή καθοδηγείται από την τάση για αυξηµένη διακριτότητα των 

µορφολογικών κατηγοριών του γένους. Η συγκεκριµένη τάση αλλαγής του κανόνα 

προς την παρατηρηθείσα κατεύθυνση είναι λειτουργικά δικαιολογηµένη και υπακούει 

σε ευρύτερες αρχές επικοινωνιακής οικονοµίας (Tobin 1997) και ειδικότερα στην 

αρχή την ήσσονος προσπάθειας3.  

4.2 Προτάσεις για µια χρηστικά ορθότερη διατύπωση του κανόνα 

Η παραπάνω ανάλυση έδειξε πως ο κανόνας του τελικού –ν όπως είχε 

διατυπωθεί στην γραµµατική του Μ. Τριανταφυλλίδη αντιπροσώπευε µια φωνητική 

πραγµατικότητα που είχε διαµορφωθεί τουλάχιστον 100 χρόνια πριν. Μέσα σε αυτό 

το διάστηµα η ελληνική γλώσσα έχει αλλάξει σε πολλά επίπεδα (Μακρή-Τσιλιπάκου 

2002) µε αποτέλεσµα ορισµένοι κανόνες περιγραφής της να βρίσκονται σε πλήρη 

                                                 
1 Η ανάλυση δεδοµένων προφορικού λόγου (Αρβανίτη 1995, Μικρός 1995, 1999) δείχνει ότι οι 
περισσότεροι οµιλητές χρησιµοποιούν υψηλά ποσοστά ηχηροποίησης. Στο Μικρός (1999) 
αποδεικνύεται στατιστικώς πως η ηχηροποίηση και η διατήρηση του τελικού έρρινου είναι 
αντιστρόφως ανάλογες διαδικασίες αποτελώντας στην ουσία εκφάνσεις του ίδιου φαινοµένου, δηλ. της 
φωνολογικής συνεκφοράς ενός έρρινου και ενός άηχου κλειστού.  
2 Με τον όρο σηµασιολογικά εξαρτηµένα εννοούµε την δυνατότητα του τελικού –ν της αντωνυµίας και 
του άρθρου τον να διακρίνει το αρσενικό από το ουδέτερο γένος. Έτσι η απουσία του τελικού –ν στο 
άρθρο της πρότασης «Είδα το γιατρό µου» στερεί από τον αναγνώστη την πληροφορία του αρσενικού 
γένους του ουσιαστικού. Αυτή θα πρέπει να ανακτηθεί από αυτόν που διαβάζει την πρόταση έπειτα 
από αναζήτηση της λεξικής κατηγορίας και των σηµασιολογικών χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης 
λέξης στην γλωσσική γνώση που κατέχει ο ίδιος ως οµιλητής της µητρικής του γλώσσας. 
3 Η εφαρµογή αυτής της αρχής στην διαχρονική εξέλιξη ενός περίπλοκου και λειτουργικά ασύµµετρου 
κανόνα θα τον οδηγήσει σε απλούστερη και συµµετρικότερη µορφή. Ο Labov (1994) παραθέτει 
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διάσταση µε την γλωσσική πραγµατικότητα. Στην παρούσα µορφή του ο κανόνας του 

τελικού –ν παρουσιάζει τα εξής προβλήµατα: 

1. ∆ιάσταση µε την γλωσσική πραγµατικότητα: Στον γραπτό λόγο όπως φάνηκε 

παρατηρείται αύξηση της χρήσης τελικού –ν πριν από εξακολουθητικά, δηλ. 

τάση ακριβώς αντίστροφη από αυτή που προβλέπει ο κανόνας. Και στον 

προφορικό λόγο όµως τα τελικά έρρινα των προκλιτικών λέξεων πριν από 

εξακολουθητικά δεν αποβάλλονται καθολικά, ενώ σε περιστάσεις επίσηµου 

λόγου χρησιµοποιούνται µε πολύ υψηλή συχνότητα (Μικρός 1999). 

2. ∆υσκολία εκµάθησης: Ο συγκεκριµένος κανόνας λόγω των διαφορετικών 

περιβαλλόντων και εξαιτίας της µη φυσικής του πλέον λειτουργίας 

αποµνηµονεύεται µε δυσκολία τόσο από τους οµιλητές της µητρικής 

γλώσσας, όσο και από αυτούς που µαθαίνουν τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη 

γλώσσα. Η δυσκολία εκµάθησης του κανόνα αποτελεί επιπλέον ένδειξη ότι 

δεν υπάρχει σε αυτόν φυσική διάσταση εκµάθησης (όπως σε άλλους κανόνες 

που τους εφαρµόζουµε χωρίς να τους αποµνηµονεύσουµε π.χ. ο νόµος της 

τρισυλλαβίας) και πλέον αποτελεί µέρος των «ιστορικών» κανόνων της 

γλώσσας µας. 

3. Μειωµένη µορφολογική διακριτότητα: Ειδικά στην περίπτωση του αρσενικού 

άρθρου το τελικό –ν «σηµαδεύει» µορφολογικά το γένος του ουσιαστικού και 

το διακρίνει από το ουδέτερο, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό για αυτούς που 

µαθαίνουν ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. 

Οποιαδήποτε προσπάθεια επαναδιατύπωσης του κανόνα θα πρέπει να κινηθεί 

προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) συµµόρφωση µε την γλωσσική πραγµατικότητα 

β) απλότητα διατύπωσης, γ) ευκολία αποµνηµόνευσης δ) αύξηση της σηµασιολογικής 

διακριτότητας ε) ενίσχυση της συµµετρίας του φωνολογικού συστήµατος.  

Βάσει των παραπάνω αρχών η πρόταση που διατυπώνουµε στην παρούσα 

εργασία είναι η επέκταση της χρήσης του κανόνα του τελικού –ν και στο περιβάλλον 

πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα. Η νέα µορφή του κανόνα θα µπορούσε να πάρει 

την ακόλουθη µορφή:  

Το τελικό έρρινο των προκλιτικών λέξεων (τον [άρθρο], την 

[άρθρο], την [αντωνυµία], δεν, µην, σαν, έναν) φυλάσσεται σε 

                                                                                                                                            
εµπειρικά δεδοµένα από την ιστορία της Αγγλικής γλώσσας που δείχνουν ότι η εξέλιξη των 
φωνηέντων ακολούθησε έντονα συµµετρικές τάσεις στα φωνολογικά περιβάλλοντα εφαρµογής τους. 
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όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως του συµφώνου που 

ακολουθεί.  

Η συγκεκριµένη διαµόρφωση του κανόνα παρουσιάζει τα ακόλουθα 

πλεονεκτήµατα: 

1. Συµβατότητα µε τα δεδοµένα γλωσσικής χρήσης γραπτού και προφορικού 

λόγου. 

2. Απλότητα διατύπωσης, αποµνηµόνευσης και εφαρµογής. 

3. Συµµετρική διόρθωση των περιβαλλόντων εφαρµογής.  

4. Αυξηµένη δυνατότητα διάκρισης των µορφολογικών κατηγοριών του γένους 

στα ουσιαστικά και µείωση των αµφισηµιών. 

Επιπλέον, µε την ενσωµάτωση µιας τέτοιας διόρθωσης στα σχολικά βιβλία θα 

εξοικονοµηθούν αρκετές ώρες διδασκαλίας και τα παιδιά θα µπορούν να τον 

εφαρµόζουν χωρίς λάθη λόγω της απλότητας και της γενικότητάς του. 

 
  
Γεώργιος Μικρός     Γεώργιος Καραγιάννης 
Εθνικό και Καποδιστριακό     Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου 
Πανεπιστήµιο Αθηνών       & 
          Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
e-mail: gmikros@isll.uoa.gr    e-mail: gcara@ilsp.gr 
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Παραρτήµατα 

 
 

Παράρτηµα 1: Σύσταση του Ηλεκτρονικού Σώµατος Κειµένων που 
χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα. 

 
1. Μέσο κειµένου: 
 

Μέσο Σύνολο % 
Βιβλίο 807.391 48,4 
∆ιάφορα 210.298 12,6 
Εφηµερίδα 651.900 39 
Τελικό σύνολο 1.669.589 100 

 
2. Εκδότης: 
 

Εκδότης Σύνολο % 
Εκδόσεις GUTENBERG 130.106 7,8 
Εκδόσεις Καστανιώτη 541.669 32,4 
Εκδόσεις Κριτική 79.570 4,8 
Εκδόσεις ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ - Α. Α. Λιβάνη 56.046 3,4 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 299.089 17,9 
Κέντρο Έρευνας ΑΣΟΕΕ 74.323 4,5 
ΤΟ ΒΗΜΑ 352.811 21,1 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 135.975 8,1 
Τελικό σύνολο 1.669.589 100 

 
3. Κειµενικό είδος:  
 

Είδος κειµένου Total % 
Αφηγήµατα 48.961 2,9 
∆ιηγήµατα 91.043 5,5 
∆οκίµιο 193.562 11,6 
Επιστηµονικά Άρθρα 11.337 0,7 
Επιστηµονικά Βιβλία 59.983 3,6 
Ηµερολόγια 14.475 0,9 
Μελέτες 74.323 4,5 
Μυθιστόρηµατα 239.209 14,3 
Νοµολογίες 93.981 5,6 
Νόµοι 41.994 2,5 
Νουβέλες 4.109 0,2 
Πεζογραφήµατα 18.405 1,1 
Συγγράµµατα 22.706 1,4 
Σχολικά Βοηθήµατα 103.601 6,2 
Μη χαρακτηρισµένα 651.900 39,0 
Τελικό σύνολο 1.669.589 100 

 

 26



4. Κειµενικό θέµα: 
 

Θέµα Σύνολο % 
Οικονοµία 393.263 23,6 
Γεωγραφία 60.902 3,6 
Υγεία 98.707 5,9 
Ιστορία 50.204 3 
Ανθρωπιστικές επιστήµες 351.911 21,1 
Ελεύθερος χρόνος 99.778 6,0 
Μη χαρακτηρισµένο 385.361 23,1 
Επιστήµη 70.241 4,2 
Κοινωνία 159.222 9,5 
Τελικό σύνολο 1.669.589 100 

 
5. Χρονολογία συγγραφής κειµένων: 
 

Χρονολογία Σύνολο % 
1981-1985 103.832 6,2 
1985-1990 527.607 31,6 
1991-1996 1.038.150 62,2 
Τελικό σύνολο 1.669.589 100 

 
 

Παράρτηµα 2: Πλήθος δεδοµένων (Ν) στα ποσοστιαία δεδοµένα των 
διαγραµµάτων.  
 
1. ∆ιάγραµµα 1: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στην «Ελευθεροτυπία». 
 
    Προκλιτικές λέξεις 
Τρόπος άρθρωσης 
επόµενου συµφώνου  δεν µην σαν την την 

(αντ) τον Σύνολο

∆ιατήρηση τελ.-ν 730 11 58 35 2 269 1193 Εξακολουθητικά 
Απώλεια τελ. -ν 10 83 1 2308 68 466 2936 
∆ιατήρηση τελ.-ν 759 93 62 1538 71 851 3441 Κλειστά 
Απώλεια τελ. -ν 2 2 0 4 0 1 9 

Σύνολο  
διατήρησης τελ. –ν   1489 104 120 1573 73 1120 4634 

Σύνολο  
απώλειας τελ. -ν   12 85 1 2312 68 467 2945 

 
2. ∆ιάγραµµα 2: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στο «ΒΗΜΑ». 
 
    Προκλιτικές λέξεις 
Τρόπος άρθρωσης 
επόµενου συµφώνου  δεν µην σαν την την 

(αντ) τον Σύνολο

∆ιατήρηση τελ.-ν 876 4 125 150 74 1036 2411 Εξακολουθητικά 
Απώλεια τελ. -ν 78 129 0 2429 39 44 2719 
∆ιατήρηση τελ.-ν 908 142 94 1610 93 930 3854 Κλειστά 
Απώλεια τελ. -ν 12 25 0 2 0 1 40 

Σύνολο 
διατήρησης τελ. –ν  1784 146 219 1760 167 1966 6265 
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Σύνολο 
απώλειας τελ. -ν  90 154 0 2431 39 45 2759 

 
3. ∆ιάγραµµα 3: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στις εκδόσεις «GUTENBERG». 
 
    Προκλιτικές λέξεις 
Τρόπος άρθρωσης 
επόµενου συµφώνου  δεν µην σαν την την 

(αντ) τον Σύνολο

∆ιατήρηση τελ.-ν 243 1 72 50 4 110 480 Εξακολουθητικά 
Απώλεια τελ. -ν 69 28 10 1363 62 244 1776 
∆ιατήρηση τελ.-ν 308 30 55 778 56 299 1526 Κλειστά 
Απώλεια τελ. -ν 14 1 0 3 0 0 18 

Σύνολο  
διατήρησης τελ. –ν   551 31 127 828 60 409 2006 

Σύνολο  
απώλειας τελ. –ν   83 29 10 1366 62 244 1794 

 
4. ∆ιάγραµµα 4: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στις εκδόσεις «Καστανιώτης». 
 
    Προκλιτικές λέξεις 
Τρόπος άρθρωσης 
επόµενου συµφώνου  δεν µην σαν την την 

(αντ) τον Σύνολο

∆ιατήρηση τελ.-ν 576 1 550 52 9 637 1825 Εξακολουθητικά 
Απώλεια τελ. -ν 1300 286 99 3865 569 965 7084 
∆ιατήρηση τελ.-ν 1960 318 527 2458 552 1162 6977 Κλειστά 
Απώλεια τελ. -ν 22 8 0 14 0 3 47 

Σύνολο 
διατήρησης τελ. –ν  2536 319 1077 2510 561 1799 8802 

Σύνολο 
απώλειας τελ. -ν  1322 294 99 3879 569 968 7131 

 
5. ∆ιάγραµµα 6: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στις εκδόσεις «Κριτική». 
 
    Προκλιτικές λέξεις 
Τρόπος άρθρωσης 
επόµενου συµφώνου  δεν µην σαν την την 

(αντ) τον Σύνολο

∆ιατήρηση τελ.-ν 84 1 - 10 - 2 97 Εξακολουθητικά 
Απώλεια τελ. -ν 8 0 - 672 - 180 860 
∆ιατήρηση τελ.-ν 95 5 - 480 1 114 695 Κλειστά 
Απώλεια τελ. -ν 10 0 -  0 2 12 

Σύνολο 
διατήρησης τελ. –ν  179 6 - 490 1 116 792 

Σύνολο 
απώλειας τελ. -ν  18 0 - 672 0 182 872 

 
6. ∆ιάγραµµα 7: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στις εκδόσεις «Νέα Σύνορα – 

Λιβάνης». 
 
    Προκλιτικές λέξεις 
Τρόπος άρθρωσης 
επόµενου συµφώνου  δεν µην σαν την την 

(αντ) τον Σύνολο

∆ιατήρηση τελ.-ν 69 0 79 6 0 49 203 Εξακολουθητικά 
Απώλεια τελ. -ν 39 7 0 412 26 106 590 

Κλειστά ∆ιατήρηση τελ.-ν 118 13 13 332 18 106 600 
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Απώλεια τελ. -ν 19 1 0 3 0 0 23 
Σύνολο 
διατήρησης τελ. –ν  187 13 92 338 18 155 803 

Σύνολο 
απώλειας τελ. -ν  58 8 0 415 26 106 613 

 
7. ∆ιάγραµµα 8: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στις εκδόσεις του Κέντρου 

Έρευνας της ΑΣΟΕΕ. 
 
    Προκλιτικές λέξεις 
Τρόπος άρθρωσης 
επόµενου συµφώνου  δεν µην σαν την την 

(αντ) τον Σύνολο

∆ιατήρηση τελ.-ν 92 1 1 65 - 26 185 Εξακολουθητικά 
Απώλεια τελ. -ν 5 0 0 492 - 54 551 
∆ιατήρηση τελ.-ν 59 3 1 340 5 101 509 Κλειστά 
Απώλεια τελ. -ν 0 1 0 1 0 0 2 

Σύνολο  
διατήρησης τελ. –ν   151 4 2 405 5 127 694 

Σύνολο  
απώλειας τελ. -ν   5 1 0 493 0 54 553 

 
8.  ∆ιάγραµµα 9: Ποσοστό χρήσης του τελικού -ν στις εκδόσεις του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης. 
 
    Προκλιτικές λέξεις 
Τρόπος άρθρωσης 
επόµενου συµφώνου  δεν µην σαν την την 

(αντ) τον Σύνολο

∆ιατήρηση τελ.-ν 65 0 14 60 0 21 160 Εξακολουθητικά 
Απώλεια τελ. -ν 56 2 0 449 1 175 683 
∆ιατήρηση τελ.-ν 154 3 5 560 1 98 821 Κλειστά 
Απώλεια τελ. -ν 11 0 0 2 0 0 13 

Σύνολο  
διατήρησης τελ. –ν   219 3 19 620 1 119 981 

Σύνολο  
απώλειας τελ. -ν   67 2 0 451 1 175 696 

 
9. ∆ιάγραµµα 10: Επίδραση του κειµενικού τύπου στην διατήρηση του τελικού 

έρρινου του άρθρου «τον» πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα. 
 
Κειµενικός Τύπος «Βάρη» 

LEI 0,81 
GEO 0,69 
HIS 0,68 
N/A 0,52 

HUM 0,42 
SOC 0,39 
BUS 0,39 
HEA 0,29 
SCI 0,28 

 
10. ∆ιάγραµµα 11: Επίδραση του κειµενικού είδους στην διατήρηση του τελικού 

έρρινου του άρθρου «τον» πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα. 
Κειµενικό Είδος «Βάρη» 
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FIC 0,78 
FEA 0,65 
INF 0,63 
INS 0,51 
DIS 0,44 
OFF 0,38 
NON 0,15 

 
11. ∆ιάγραµµα 12: Επίδραση του επόµενου συµφώνου στην διατήρηση του τελικού 

έρρινου του άρθρου «τον» πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα. 
Σύµφωνα «Βάρη»

m 0,66 
z 0,65 
s 0,59 
f 0,55 
γ 0,55 
r 0,5 
v 0,48 
& 0,47 
θ 0,46 
x 0,44 
δ 0,39 
n 0,39 
l 0,35 
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