
 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
ΣΟΜΕΑ ΓΛΩΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Διπλωματικι Εργαςία 

Αϋ μεταπτυχιακοφ κφκλου 

 

 

 

Η κατάκτθςθ των υγρών ςυμφώνων ςε μονομελείσ εμβάςεισ 

κατά το ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο ςτον παιδικό λόγο 

τθσ Ελλθνικισ 

 

 

Κωνςταντίνοσ ιπθτάνοσ 

 

Επόπτρια κακθγιτρια: 

Ιωάννα Κάππα 

 

 

Ιανουάριοσ 2016 

 



2 
 

Περιεχόμενα 
Ρερίλθψθ ................................................................................................................................... 4 

Ειςαγωγι ................................................................................................................................... 5 

1. Συνοπτικι επιςκόπθςθ τθσ ςυλλαβικισ δομισ των υγρϊν ςυμφϊνων ςε κζςθ 

μονομελοφσ ζμβαςθσ ................................................................................................................ 6 

2. Η κατάκτθςθ των υγρϊν ςε μονομελείσ εμβάςεισ ςτο ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο .... 8 

3. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ .................................................................................................. 11 

4. Ραρουςίαςθ δεδομζνων ..................................................................................................... 14 

4.1 Η κατάκτθςθ του πλευρικοφ *l] ..................................................................................... 14 

4.1.1 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ........................................................................................ 16 

4.1.2  Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) .......................................................................................... 21 

4.1.3  Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ........................................................................................ 30 

4.1. 4.Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ........................................................................................ 32 

Ανακεφαλαίωςθ κατάκτθςθσ [l] ......................................................................................... 34 

4.2 Η κατάκτθςθ του ουρανικοποιθμζνου πλευρικοφ *ʎ] .................................................. 36 

4.2.1 Η κατάκτθςθ του ουρανικοποιθμζνου πλευρικοφ ςε περιβάλλον iΦ ................... 36 

Ανακεφαλαίωςθ  κατάκτθςθσ *ʎiΦ+ ................................................................................... 42 

4.2.2 Η κατάκτθςθ του ουρανικοποιθμζνου πλευρικοφ ςε περιβάλλον *i] ................... 44 

Ανακεφαλαίωςθ κατάκτθςθσ *ʎi] ....................................................................................... 48 

4.3 Η κατάκτθςθ του πολυπαλλόμενου *r] ......................................................................... 50 

4.3.1 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ........................................................................................ 52 

4.3.2 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ........................................................................................... 57 

4.3.3. Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ........................................................................................ 62 

4.3.4. Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ........................................................................................ 66 

Ανακεφαλαίωςθ κατάκτθςθ *r] ........................................................................................... 67 

4.4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΗΣΗ – ΣΥΓΚΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΡΑΑΘΕΣΗ ΥΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ 

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................... 71 

4.4.1 Το αμαρκάριςτο πλευρικό *l] ................................................................................. 71 

4.4.2Το ουρανικοποιθμζνοπλευρικό ςε περιβάλλον  *iΦ+ ............................................. 72 

4.4.3 Το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε περιβάλλον *i] ............................................... 72 

4.4.4 Η κατάκτθςθ του *r]................................................................................................ 73 

5. Η Θεωρία του Βζλτιςτου και θ κεωρία των πολλαπλϊν γραμματικϊν ςτθν ανάλυςθ 

δεδομζνων ςτθ φωνολογικι κατάκτθςθ ................................................................................ 77 

5.1 Η κεωρία του Βζλτιςτου ............................................................................................... 77 

5.1.1 Βαςικά ςτοιχεία τθσ ΘτΒ ........................................................................................ 77 



3 
 

5.1.2 Η ΘτΒ ςτθ φωνολογικι κατάκτθςθ ........................................................................ 78 

5.1.3 Η κεωρία των πολλαπλϊν γραμματικϊν ............................................................... 78 

5.1.4  Ρεριοριςμοί τθσ ΘτΒ ............................................................................................. 79 

6. Οι ςτρατθγικζσ πραγμάτωςθσ των υγρϊν ςυμφϊνων ....................................................... 80 

6.2  Η ςυμφωνικι αρμονία ................................................................................................. 82 

6.1 Η αποβολι ..................................................................................................................... 84 

6.3 Αντικατάςταςθ .............................................................................................................. 87 

6.3.2 Αντικατάςταςθ του *l+ με /ð/ και του *r+   με /l/ .................................................... 88 

Γενικά ςυμπεράςματα ............................................................................................................ 92 

ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ ......................................................................................................................... 94 

ΡΑΑΤΗΜΑ  Α:  (Στοιχεία πλθροφορθτϊν)........................................................................... 99 

ΡΑΑΤΗΜΑ Β: Αναλυτικζσ λίςτεσ δεδομζνων .................................................................... 105 

 

  



4 
 

Περύληψη 
 

Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάηονται τα αποτελζςματα ζρευνασ ςχετικισ με τθ 

φωνολογικι κατάκτθςθ των Ελλθνικϊν ςε τζςςερα παιδιά θλικίασ από 2;00.07 ζωσ 2;03:14. 

Αντικείμενο τθσ μελζτθσ αποτελεί θ κατάκτθςθ των υγρϊν ςυμφϊνων *l,r] ςε κζςθ 

μονομελοφσ ζμβαςθσ ςτο ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο. Τα δφο αυτά ςφμφωνα, αν και 

ανικουν ςτθν ίδια τάξθ (υγρά/liquids),  ςτο ςτάδιο αυτό το πολυπαλλόμενο (Nespor, 2011: 

46) πραγματϊνεται με ποικίλεσ  ςτρατθγικζσ, ενϊ το πλευρικό ςυνικωσ ζχει κατακτθκεί. Οι 

ςτρατθγικζσ παρουςιάηονται ςτατιςτικά, ςυγκρίνονται και αναλφονται.  

Λζξεισ κλειδιά: φωνολογικι κατάκτθςθ/ανάπτυξθ, μονομελισ ζμβαςθ, υγρά ςφμφωνα, 

ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο, διάλεκτοσ, ενδογλωςςικι και διαγλωςςικι ποικιλία.  
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Ειςαγωγό 

 

Τα υγρά ςφμφωνα παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον, όχι μόνο για τθν 

περιγραφι των γλωςςϊν, αλλά και για τθν μελζτθ τθσ φωνολογικισ κατάκτθςθσ. O 

Jakobson (1968) είχε προβλζψει πωσ τα υγρά ςφμφωνα προκφπτουν αργότερα και πωσ ςε 

γλϊςςεσ με περιςςότερα από ζνα υγρά, όπωσ θ ελλθνικι, το παιδί δεν κα πραγματϊςει 

αντίκεςθ ανάμεςα ςτα δφο, αλλά κα πραγματϊςει το ζνα από τα δφο υγρά και το άλλο κα 

εμφανιςτεί αργότερα.   

Στθν εργαςία αυτι ερευνάται θ φωνολογικι κατάκτθςθ και πϊσ θ δομι των 

παιδικϊν εκφωνθμάτων πλθςιάηει ςταδιακά τουσ τφπουσ των ενθλίκων.  Ριο ςυγκεκριμζνα, 

παρουςιάηονται οι φωνολογικζσ δομζσ τεςςάρων παιδιϊν, τα δεδομζνα των οποίων 

ςυλλζχκθκαν μζςω προςχεδιαςμζνου πειράματοσ. Η παροφςα ζρευνα επικεντρϊνεται ςτθ 

φωνολογικι κατάκτθςθ (phonological acquisition) των υγρϊν ςυμφϊνων [l,r] ςε κζςθ απλισ 

ζμβαςθσ. 

Η εργαςία ακολουκεί τθν εξισ δομι: αρχικά, παρουςιάηεται θ φωνολογία των 

ελλθνικϊν αναφορικά με τα υγρά ςφμφωνα ςε κζςθ μονομελοφσ ζμβαςθσ (1θ ενότθτα).  

Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηεται ςυνοπτικά θ υπάρχουςα ζρευνα-βιβλιογραφία ςχετικά με το 

κζμα  (2θ Ενότθτα) και θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ  (3θ ενότθτα). Μετά τθν παρουςίαςθ των 

δεδομζνων με τθ βοικεια γραφικϊν παραςτάςεων (4θ ενότθτα) και τθν εξιγθςθ του 

κεωρθτικοφ πλαιςίου (5θ ενότθτα), οι ςτρατθγικζσ που επιλζγονται από τα παιδιά, 

αναλφονται με τθ ΘτΒ  (6θ Ενότθτα) και εξάγονται τα Γενικά Συμπεράςματα. Στο Ραράρτθμα 

δίνονται οι καρτζλεσ με τα ςτοιχεία των πλθροφορθτϊν και οι λίςτεσ με τα δεδομζνα που 

αναλφονται.  
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1. υνοπτικό επιςκόπηςη τησ ςυλλαβικόσ δομόσ των υγρών 

ςυμφώνων ςε θϋςη μονομελούσ ϋμβαςησ1 

 

Τα υγρά ςφμφωνα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ2 απαντοφν ςε κζςθ απλισ ζμβαςθσ ςτα 

ελλθνικά, όπωσ και τα υπόλοιπα ςφμφωνα (Kappa, 1995:144; Kappa, 2002; Κάππα, 

2009:142; Nespor, 2011:161).  Τα υγρά ςφμφωνα τθσ ελλθνικισ είναι το πλευρικό [l] και το 

πολυπαλλόμενο*r]. Τα ςφμφωνα αυτά ζχουν κοινό τόπο άρκρωςθσ κορωνικό και 

διαφορετικό τρόπο άρκρωςθσ. Το *l+ ζχει πλευρικό τρόπο άρκρωςθσ, κακϊσ ςτα διακριτικά 

χαρακτθριςτικά του ζχει κετικι τιμι ωσ προσ τθν πλευρικότθτα, ενϊ το *r+ ζχει αρνθτικι 

τιμι. Τα υγρά ςφμφωνα, δθλαδι, διακρίνονται μεταξφ τουσ ωσ προσ το Δ.Χ. (+/-πλευρικό) 

με το *l+ να είναι *+πλευρικό+ και το *r] [-πλευρικό+. Στο  (1) παρουςιάηονται όλα τα 

ςυμφωνικά φωνιματα τθσ ελλθνικισ και με ζντονθ γραφι τα υγρά ςφμφωνα. 

 (1).  υμφωνικά φωνιματα  τθσ Νζασ Ελλθνικισ  (Κάππα, 2009) 

ΣΟΠΟ ΑΡΘΡΩΗ Χειλικόσ Κορωνικόσ Ραχιαίοσ 

ΣΡΟΠΟ 
ΑΡΘΡΩΗ 

Χειλο/ 

δοντικά 

Διχειλικά Οδοντικά Φατνιακά Ουρανικά Τπερωικά 

κλειςτά p, (b)
3
  t, (d)   k, (g) 

τριβόμενα  f,v κ,ð s,z   

προςτριβόμενα    (t
s
,d

z
)   

ζρρινα m   n   

πλευρικά    l   

πολυπαλλόμενο    r   

θμίφωνα     (j)  

 

Κακζνα από τα ςυμφωνικά φωνιματα ενδζχεται να εκδθλϊνεται  με περιςςότερουσ  

του ενόσ φκόγγου, αλλόφωνα ι φωνθτικζσ ποικιλίεσ (allophones, phonetic variants). Για τα 

υγρά ςφμφωνα το *r+  δεν παρουςιάηει αλλόφωνα ςτθ Νζα Ελλθνικι.  Αλλόφωνο του *r+, 

γνωςτό ωσ ανακεκαμμζνο (retroflex) ςυνταντοφμε ςτθν δυτικι Κριτθ ςτα Ανϊγεια και ςτα 

                                                           
1

 Στθν ελλθνικι γλϊςςα τα υγρά ςφμφωνα πραγματϊνονται και ςε διμελείσ, τριμελείσ και 
τετραμελείσ εμβάςεισ  ( π.χ. /kl/, /str/, /fstr/). Ρραγματϊνονται επίςθσ ςτθν ζξοδο ςυλλαβισ.  
2
 Για αναλυτικι περιγραφι του ελλθνικοφ φωνολογικοφ ςυςτιματοσ ςτα ελλθνικά βλ.  Κάππα, 2009; 

Nespor, 2011. 
3
 Τα ςφμφωνα ςε παρζνκεςθ αμφιςβθτοφνται ςχετικά με τθ φωνθματικι τουσ υπόςταςθ (αναλυτικά 

βλ.  Κάππα 2009:47-53) . 
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Σφακιά (Ράγκαλοσ 1955; Ν. Κοντοςόπουλοσ, 1972; Newton, 1972; Trudgill & Mansfield, 

1994; Κοντοςόπουλοσ, 1994: 27; Kappa and Vergis, 2011; Vergis, 2012; Lengeris, et al., 

2014.) Το *l+ ζχει ωσ αλλόφωνά του τα *ʎ+ και *ɫ]  (Kappa, 2002: 7). Τα δφο αυτά αλλόφωνα 

προβλζπονται μζςω κανόνων. Το *ʎ+ προβλζπεται μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ 

ουρανικοποίθςθσ, θ οποία πραγματϊνεται ςτθν κοινι ελλθνικι, όταν ακολουκεί ζνα 

[+πρόςκιο,+υψθλό] φωνιεν και ζνα από τα φωνιεντα *a,e,o+ (2). Σε ελλθνικζσ διαλζκτουσ 

εμφανίηεται μόνο με το *+πρόςκιο, +υψθλό+ (3).   Το *ɫ] εμφανίηεται και πάλι ςε διαλζκτουσ 

μζςω τθσ αφομοίωςθσ, και πιο ςυγκεκριμζνα μζςω τθσ υπερωικοποίθςθσ, όταν ακολουκεί 

[-πρόςκιο+ φωνιεν  (4)  (Κοντοςόπουλοσ, 1994).  

2. [ϋilios]-> /ϋiʎos/ 

3. *li’vaði]->/ʎi’vaði/ 

4. [xalaϋra]->/xaɫara/ 

Η περίπτωςθ του *ʎ] αφορά τθν παροφςα ζρευνα, διότι θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 

λαμβάνει χϊρα ςτθν κρθτικι διάλεκτο και ςυγκεκριμζνα ςτθν ανατολικι Κριτθ, όπου 

ανικουν τρία από τα τζςςερα παιδιά που καταγράφθκαν για τθν παροφςα ζρευνα, δφο εκ 

των οποίων μεγάλωςαν ςε κυριάρχα διαλεκτικό περιβάλλον  (αναλυτικά βλ. 3θ Ενότθτα και 

Ραράρτθμα Α).   
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2. Η κατϊκτηςη των υγρών ςε μονομελεύσ εμβϊςεισ ςτο 

ενδιϊμεςο αναπτυξιακό ςτϊδιο  

 

Ρριν προχωριςουμε ςτθν περιγραφι τθσ κατάκτθςθσ των υγρϊν μονομελϊν εμβάςεων 

κα διευκρινιςτεί ο διαχωριςμόσ ανάμεςα ςε αρχικό και ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο 

κατάκτθςθσ και θ ιδιαιτερότθτα του ςυγκεκριμζνου αναπτυξιακοφ ςταδίου. 

Ο Ingram (1989) υποςτθρίηει πωσ το ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο αρχίηει περίπου 

ςτθν θλικία των 18 μθνϊν, ενϊ θ Macken (1992) ανάμεςα ςε άλλουσ ςτθν θλικία των 24 

μθνϊν. Η φάςθ αυτι χαρακτθρίηεται από ποικιλία ωσ προσ τισ παραγωγζσ των τφπων των 

ενθλίκων και ξεκινά με τθν εμφάνιςθ περιςςότερο μαρκαριςμζνων δομϊν (π.χ. τριβόμενα 

ςφμφωνα), χωρίσ όμωσ να παφουν να παράγονται, παράλλθλα, και αμαρκάριςτοι τφποι από 

το προθγοφμενο ςτάδιο. Στο ςτάδιο αυτό αναδφονται και οι πρϊτεσ φωνολογικζσ 

αντικζςεισ.  

Οι αντικζςεισ αυτζσ εξαρτϊνται και από τθ γλϊςςα ςτόχο (διαγλωςςικι ποικιλία)4 και 

από το κάκε παιδί  (ενδογλωςςικι5). Για παράδειγμα ζχει παρατθρθκεί διαγλωςςικά πωσ 

τα χειλικά και ραχιαία τριβόμενα εμφανίηονται νωρίτερα από τα ςυρριςτικά τριβόμενα 

ςτθν Ιαπωνικι (Ueda, 1996), Ολλανδικι  (Beers, 1996) και  Ελλθνικι  (Kappa,2000;  2002). 

Για τθν ενδογλωςςικι ποικιλία μποροφμε να αναφζρουμε τθν ςειρά κατάκτθςθσ των 

ςυμφωνικϊν ςυμπλεγμάτων τθσ Ελλθνικισ. Αρχικά, κατακτϊνται τα  ςυμπλζγματα με 

[ςτιγμικά +αντθχθτικά] και αργότερα αυτά με [s+ςτιγμικό+  (Kappa, 2002b). Οριςμζνα 

παιδιά όμωσ κατακτοφν πρϊτα τα *s+ςτιγμικό+  (Sanoudaki, 2007). 

Ριο ςυγκεκριμζνα για τα υγρά, ςτο αρχικό ςτάδιο ανάπτυξθσ από τθν θλικία των 1;10 

εμφανίηεται το πλευρικό *l]  (Κάππα, 2009). Άλλεσ μελζτεσ επιςθμαίνουν πωσ το Δ.Χ. *+/-

πλευρικό+ αναδφεται ςτο ενδιάμεςο αναπτυξιακό μεταξφ 2;01.00-3;00.00  (Μαγουλά, 

2000:162).  

 

                                                           
4
 Ρζρα από τισ ατομικζσ διαφορζσ και θ γλϊςςα ςτόχοσ επθρεάηει τθ ςειρά εμφάνιςθσ. Οι Pye et al  

(1987) αναφζρουν πωσ το *l] εμφανίηεται πιο νωρίσ ςτθ γλϊςςα Quiché των Μάγια τθσ Γουατεμάλασ 

ςε ςφγκριςθ με τα Αγγλικά, διότι προφανϊσ το *l] διαδραματίηει πιο κεντρικό ρόλο ςτθ γλϊςςα των 

Μάγια.  

 
5
 Σχετικά με τθν ενδογλωςςικι και διαγλωςςικι ποικιλία δεσ κεφ. 5.1.3 ςελ 78. 
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2. Κατάκτθςθ υγρών ςυμφώνων τθσ Νζασ Ελλθνικισ ςε απλζσ εμβάςεισ 

 Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Παιδί – Ηλικία Λζξθ Πθγι δεδομζνων 

α. [floϋγera] [ϋgela] ΣΟΦ.: 1;10-2;02.20 φλογζρα Κάππα, 2009: 151 

β. [neϋro] [neϋlo] ⁓[loϋlo] M: 1;07,05 νερό Tzakosta, 2004:  152 

γ. [neϋraci] [laϋlatʝi] Αννζτα: 1;09-1;10 νεράκι Μαγουλά, 2000, 157 

δ. [psaϋraci]] [ʝaϋʝaci] Αννζτα:1;10-2;00 ψαράκι Μαγουλά, 2000, 157 

  

Αντίκετα το *r+ πραγματϊνεται ωσ *l]  (2α-γ) (βλ. μεταξφ άλλων:   Drachman, 1975; 

Stephany, 1997; Κατι, 2000; Μαγουλά, 2000; Κάππα, 2009; Kappa, 2009) και εμφανίηεται 

αποκλειςτικά ςτθν ενδιάμεςθ αναπτυξιακι φάςθ.  Η Μαγουλά (2000:156-7) προςκζτει πωσ 

πζρα από τθν αντικατάςταςθ του *r+ με *l], το πολυπαλλόμενο αντικακίςταται ςε 

μεταγενζςτερθ φάςθ με *ʝ]  (2δ). 

Η Μαγουλά (2000) υπογραμμίηει, 

επίςθσ, πωσ ανάμεςα  ςτα τεμάχια 

αναπτφςςονται ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ  (3) 

και ζνα τεμάχιο επιφζρει αλλαγζσ ςτο 

ςφςτθμα. Για παράδειγμα,   ςε μια πρϊτθ 

φάςθ  ο φκόγγοσ *j+ αντικακιςτά το υγρό *l], 

ενϊ το τελευταίο χρθςιμοποιείται  

ςυχνά ςτθν αντικατάςταςθ του *r+. Σε 

δεφτερθ φάςθ ο διαρκισ φκόγγοσ *ð] 

χρθςιμοποιείται ςυχνότερα και αντικακιςτά 

το *l] τότε το *j+ αντικακιςτά με τθ ςειρά του 

το *r].  

 
 

3. χζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ τεμαχίων  

- περίπτωςθ *ʝ, l, r, ð], Μαγουλά(2000) 

 

 

1
θ
 

φάςθ 

[l]-

>/ʝ/ 

[ʝuϋʝuti]  λουλοφδι 

 

 [r]-

>/l/ 

*laϋlatʝi] νεράκι 

 

2
θ
 

φάςθ 

[l]-

>/ð/ 
[ðuϋðuti] λουλοφδι 

 

 [r]-

>/ʝ/ 

[ʝaϋʝaci] ψαράκι 

  Ιςμινθ  (21-25 

μθνϊν) 

 

                 Ο Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ 

Λογοπεδικϊν  (1995) αναφζρει ςχετικά με 

τθν κατάκτθςθ των υγρϊν ςε ζρευνα που 

ςτακμίςτθκε ςε δείγμα 300 παδιϊν 

φυςιολογικά αναπτυςςόμενων ςτθν Αττικι 

θλικίασ 2;6 – 6;0 πωσ πρϊτα κατακτάται το 

[l+, ςτθ ςυνζχεια το *ʎ+ και αργότερα το *r] (4). 

 

4. Κατάκτθςθ ςυμφώνων - Πανελλινιοσ 

φλλογοσ Λογοπεδικών (1995) 

φμφω

να 

Π..Λ.  (1995) – 

Κριτιριο 75% 

l 3;6-4;0 

ʎ 4;0-4;6 

r 5;6-6;0 
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Αντίςτοιχα δεδομζνα για τα υγρά ςφμφωνα ζχουν επιςθμανκεί και ςε άλλεσ 

γλϊςςεσ. Το πλευρικό *l+ πραγματϊνεται αργότερα από τα ςτιγμικά και τα ζρρινα, ενϊ το 

πολυπαλλόμενο [r+  κατακτάται πολφ αργότερα ςτθν ενδιάμεςθ αναπτυξιακι φάςθ . Τα 

υγρά *l,r] αντικακίςτανται από τo [ʝ] ανάμεςα ςε άλλεσ γλϊςςεσ, π.χ. ςτθν Αγγλικι  (Snow 

and Ferguson, 19771; Smitt, 1993), ςτθν Εςκονικι  (Vihman, 1971), ςτθ Σουθδικι  

(Magnusson, 1983), ςτθν Τςεχικι  (Pacesova, 1968), ςτθν Ρορτογαλικι και Τουρκικι  (Yavas 

and Topbas, 2004). Ο τφποσ τθσ αντικατάςταςθσ του *r+ εξαρτάται από τθ γλϊςςα - ςτόχο. 

Αντικακίςτανται από το *l+ ςτθν Τουρκικι  (Yavas και Topbas, 2004), αλλά και από το [d] 

ςτθν Ιαπωνικι  (Ueda, 1996) και Ιςπανικι  (Stoel, 1974) ι από  [j+ ι *w]. Υπάρχει όμωσ και το 

ενδεχόμενο να αποβάλλεται.  

 Μία ακόμθ περίπτωςθ που ενδιαφζρει είναι το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό. Ακόμα 

και αν ο τφποσ του ενιλικα είναι ουρανικοποιθμζνοσ όχι μόνο ςτο πλευρικό, αλλά και ςτο 

ζρρινο /n/, τα παιδιά παράγουν τον αντίςτοιχο μθ ουρανικοποιθμζνο τφπο, όχι μόνο ςτο 

αρχικό, αλλά και ςτο ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο, παράλλθλα με τισ πιςτζσ ςτον τφπο 

του ενιλικα πραγματϊςεισ , όπωσ τα ΄΄μαλλιά΄΄ που πραγματϊνονται και ωσ *maϋla+και ωσ 

[maʎa]  (Κάππα, 2009: 153). Οι Θωμαδάκθ και Μαγουλά  (1998:215) ζχουν εντοπίςει 

περιπτϊςεισ, όπου το υγρό αλλόφωνο *ʎ+ υποκακιςτά το *l+, όπωσ θ λζξθ-ςτόχοσ μπάλα 

*ϋbala] που πραγματϊνεται από το παιδί ωσ *ϋbaʎa+ . Η Μαγουλά (2000) κεωρεί αυτι τθν 

περίπτωςθ ωσ φωνθματοποίθςθ του αλλοφϊνου. Τα ουρανικά αλλόφωνα /ʎ/, /ɲ/ αρχίηουν 

να παράγονται ςτθ ςωςτι κζςθ μετά τθν κατάκτθςθ των φατνιακϊν ςυμφϊνων /l/, /n/, 

παρόλο που ςυναντϊνται ςτο φωνθτικό ρεπερτόριο του παιδιοφ και αντικακιςτοφν άλλα 

φωνιματα πολφ πιο νωρίσ  (Μαγουλά, 2000). 

 Από τθν μζχρι τϊρα ζρευνα για τα ελλθνικά μποροφμε να ςυμπεράνουμε πωσ ςτο 

ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο το πλευρικό *l+ ζχει κατακτθκεί, ςε αντίκεςθ με το *r] που 

είτε αντικακίςταται με *l+, είτε με *ʝ], είτε αποβάλλεται.  
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3. Μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ 

 

Τα δεδομζνα αντλικθκαν από ζρευνα πεδίου που διεξιχκθ ςτο πλαίςιο του ςφνκετου 

μακιματοσ κατεφκυνςθσ Γλωςςολογίασ προπτυχιακοφ και μεταπτυχιακοφ επιπζδου  (Μθ) 

φυςιολογικι φωνολογικι κατάκτθςθ/ανάπτυξθ το χειμερινό εξάμθνο 2013 ςτο Τμιμα 

Φιλολογίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ. 

Στθν ζρευνα πεδίου θ κακθγιτρια Κάππα Ιωάννα με τισ μεταπτυχιακζσ φοιτιτριεσ 

Θεονφμφθ Ραραχεράκθ και Ελζνθ Χαιρζτθ καταςκεφαςαν ειδικό ερωτθματολόγιο, ςτο 

οποίο επιλζχκθκαν 400 εικόνεσ αναγνωρίςιμεσ από παιδιά νθπιακισ θλικίασ, ςτο οποίο 

εξετάηονται όλοι οι τφποι ςυλλαβϊν (ΣΦ, Φ, ΦΣ, ΣΦΣ, ΣΣΦ, ΣΣΣΦ), ςε όλα τα φωνθτικά 

περιβάλλοντα, ςε όλεσ τισ ςυλλαβικζσ κζςεισ (ζμβαςθ, ζξοδοσ (αρχικι, ενδιάμεςθ, τελικι 

ςυλλαβι)) ςε τονιςμζνθ ι άτονθ ςυλλαβι.  

Ρζρα από το προςχεδιαςμζνο πείραμα δεδομζνα αντλοφνταν και από τον αυκόρμθτο 

παιδικό λόγο των παιδιϊν, κακϊσ ςτο προςχεδιαςμζνο πείραμα με εικόνεσ ενζχονται 

δυςκολίεσ, όπωσ θ μθ αναγνϊριςθ τθσ λζξθσ, εφόςον δεν είναι καταχωρθμζνθ ςτο νοθτικό 

λεξικό ι άλλοι ψυχολογικοί παράγοντεσ (π.χ. ςυνεςταλμζνθ ιδιοςυγκραςία). 

Τα δεδομζνα μαγνθτοφωνικθκαν ςτο φυςικό περιβάλλον των παιδιϊν  (ιδιαίτερεσ 

κατοικίεσ τουσ με τθ ςυναίνεςθ των γονζων τουσ) και οι ςυνεδρίεσ διαρκοφςαν 25ϋ-45ϋ. Η 

νοθτικι, αρκρωτικι/κινθτικι γλωςςικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των παιδιϊν ιταν ομαλι  

(τυπικι ανάπτυξθ). Οι εικόνεσ προβάλλονταν μζςω φορθτοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και 

καταγράφονταν με χριςθ μθχανθμάτων Φωνθτικισ του τομζα Γλωςςολογίασ του τμιματοσ 

Φιλολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ.  Η καταγραφι πραγματοποιικθκε  με το 

μικρόφωνο «Yeti Pro» με τθ βοικεια του ελεφκερου λογιςμικοφ ψθφιακισ επεξεργαςίασ 

ιχου και θχογράφθςθσ Audacity  (2.0.4 released). Στθ ςυνζχεια το ςφνολο των 

εκφωνθμάτων που παράχκθκαν μεταγράφθκε φωνθτικά ςτο διεκνζσ φωνθτικό αλφάβθτο  

(IPA), όπωσ και οι αντίςτοιχεσ λζξεισ-ςτόχοι των ενθλίκων. Στο ςθμείο αυτό να 

προςκζςουμε ότι λιφκθκε υπόψθ θ γλϊςςα ςτόχοσ των γονζων και παπποφδων, οι οποίοι 

ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ προσ διερεφνθςθ χρθςιμοποιοφν τθ διάλεκτο τθσ 

ανατολικισ Κριτθσ.  Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ορκισ φωνθτικισ μεταγραφισ 

χρθςιμοποιικθκαν από το εργαςτιριο Φωνθτικισ του τομζα Γλωςςολογίασ του 

Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ ακουςτικά SENNJHEISER, headset PC 360. 

 Στουσ παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά των παιδιϊν  

(5) κακϊσ και τα γλωςςικά δεδομζνα από κάκε παιδί (6). Στο Ραράρτθμα Α παρατίκενται οι 
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καρτζλεσ με τα αναλυτικά ςτοιχεία των πλθροφορθτϊν.  Κατά τθ ςυλλογι των δεδομζνων 

τζκθκε το ηιτθμα του βακμοφ διαλεκτικότθτασ του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο μεγαλϊνει το 

παιδί. 

Στα παρόντα δεδομζνα βρζκθκαν οι εξισ περιπτϊςεισ: 

1. παιδιά που ςτο άμεςο περιβάλλον θ κρθτικι διάλεκτοσ μιλοφνταν από γονείσ και 

παπποφδεσ (κυρίαρχο διαλεκτικά περιβάλλον). 

2. περιβάλλον όπου θ κρθτικι διάλεκτοσ μιλοφνταν μόνο από παπποφδεσ που βρίςκονταν  

ςε κακθμερινι επαφι με το παιδί (αςκενζσ διαλεκτικά περιβάλλον). 

3. περιβάλλον, όπου θ κρθτικι διάλεκτοσ μιλοφνταν μόνο από παπποφδεσ που δεν 

βρίςκονταν ςε κακθμερινι επαφι με το παιδί (μθ κυρίαρχο διαλεκτικά περιβάλλον).  

5. υγκεντρωτικά ςτοιχεία πλθροφορθτών 

Παιδί Κωδικόσ Χωριό Νομόσ Διάλεκτοσ 
Διαλεκτικό 
περιβάλλον 

Χρυςι Ρ1_Χρ  Ρλάτανοσ εκφμνου Ανατολικι (όριο) κυρίαρχο 

Γιϊργοσ Ρ2_Γ  Γωνιά εκφμνου Δυτικι μθ κυρίαρχο 

Γιάννθσ Ρ3_Γν  Μυρτιά Ηρακλείου Ανατολικι κυρίαρχο 

Στζλιοσ Ρ4_Στ  Μεςςαρά Ηρακλείου Ανατολικι αςκενζσ 

 

6. υγκεντρωτικά ςτοιχεία ςυνεντεφξεων πλθροφορθτών 

Παιδί 
1

θ
 

υνεδρία 
Σελευταία 
ςυνεδρία 

Γλωςςικά 
δείγματα 

Γλωςςικά δείγματα 
με υγρά ςφμφωνα 

Γλωςςικά δείγματα με 
υγρά ςε κζςθ απλισ 

ζμβαςθσ 

Ρ1_Χρ 2;00.07 2;00.13 1030 638 392 

Ρ2_Γ 2;00.24 2;01.24 736 473 263 

Ρ3_Γν 2;01.26 2;03.01 356 238 118 

Ρ4_Στ 2;01.03 2;03.14 299 184 115 

Ο αρικμόσ των δεδομζνων δικαιολογείται από τθν ευρφτθτα των ερωτθμάτων που 

τζκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ ςυνολικισ ζρευνασ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ κα αςχολθκοφμε 

μόνο με τα υγρά ςφμφωνα και μάλιςτα αποκλειςτικά ςε κζςθ απλισ ζμβαςθσ, διότι θ 

εναςχόλθςθ με όλα τα περιβάλλοντα ξεπερνά τον ςτόχο τθσ παροφςασ μεταπτυχιακισ 

εργαςίασ πρϊτου κφκλου.  Επίςθσ, θ ζρευνα για τθν ελλθνικι γλϊςςα ζχει απαντιςει 

ενδελεχϊσ ςτα ερωτιματα για τα ςυμπλζγματα και για τθν ζξοδο ςυλλαβισ , τόςο ςτθν 

ενδιάμεςθ, όςο και ςτθν τελικι ςυλλαβι τθσ λζξθσ. Στον παρακάτω   πίνακα 



13 
 

παρουςιάηουμε τα δεδομζνα  για τα υγρά ςφμφωνα-ςτόχουσ ςε κζςθ απλισ ζμβαςθσ για 

κακεμία από τισ περιπτϊςεισ που κα εξετάςουμε (7).  

7. Αρικμθτικά ςτοιχεία για τα υγρά ςφμφωνα - ςτόχουσ ςε κζςθ απλισ ζμβαςθσ 

Παιδί [l] [ʎ] [ r] φνολο 

Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) 191 61 140 392 

Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) 170 16 77 263 

Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) 54 16 48 118 

Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) 64 9 42 115 

 

Για τα παιδιά Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) και Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) το πλευρικό ςε  

περιβάλλον *i+ κα καταμετρθκεί και κα παρουςιαςτεί ςτο υποκεφάλαιο 4.2, διότι τα 

ςυγκεκριμζνα παιδιά μεγαλϊνουν ςτο κυριάρχα διαλεκτικό  περιβάλλον τθσ ανατολικισ 

Κριτθσ και ςτον τφπο του ενιλικα (ειςαγόμενο) παράγεται το πλευρικό ουρανικοποιθμζνο.   

Για το παιδί Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) που μεγαλϊνει ςε αςκενζσ  διαλεκτικά περιβάλλον και 

για το Ρ2_Γ  (2;00.07-2;01.24) κα μετρθκεί ο αντίςτοιχοσ τφποσ ςτα πλευρικά *l] ςτο 

κεφάλαιο 4.1.    
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4. Παρουςύαςη δεδομϋνων 

 

Στθν ενότθτα αυτι κα παρουςιάςουμε τα δεδομζνα ανά υγρό φκόγγο. Ρρϊτα τα 

πλευρικά *l+ και *ʎ+ και ςτθ ςυνζχεια το *r+. Κακϊσ μελετοφμε τθ δυναμικι τθσ κάκε 

ςτρατθγικισ, θ παρουςίαςι τουσ κα γίνεται κλιμακωτά από τθ ςυχνότερθ ςτρατθγικι 

(μεγαλφτερο ποςοςτό) προσ τθ λιγότερο ςυχνι. Στθ λογικι αυτι κα εντάξουμε και τισ 

πιςτζσ πραγματϊςεισ, για να ςυγκρικεί το ποςοςτό πιςτϊν πραγματϊςεων με τισ 

ςτρατθγικζσ. 

Ρριν από τθν παρουςίαςθ των δεδομζνων κα γίνει αναφορά ςτο κριτιριο τθσ 

ςυχνότθτασ που βοθκά ςτθ μζτρθςθ τθσ κατάκτθςθσ ενόσ τεμαχίου. Η κατάκτθςθ ςχετίηεται 

με το ποςοςτό τθσ γλωςςικισ  χριςθσ. Για τα προςχεδιαςμζνα πειράματα το ποςοςτό 

ςωςτισ χριςθσ ανζρχεται ςτο 75% (Templin, 1957; Smitt, 1993).  Για τον αυκόρμθτο λόγο 

ζχει προτακεί θ παραγωγι  των φκόγγων ςε ποςοςτό άνω των 50%  (Olmsted,  1971)  να 

κεωρείται ωσ κατακτθμζνθ. Μια τρίτθ εκδοχι υποςτθρίηει πωσ θ παραγωγι μεγαλφτερθ ι 

ίςθ του 50% κεωρείται ςυνθκιςμζνθ (customary  production) και θ μεγαλφτερθ ι ίςθ του 

90% πλιρωσ κατακτθμζνθ (mastery)  (Sanders, 1972). Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ 

χρθςιμοποιικθκε κατά βάςθ ζνα προςχεδιαςμζνο πείραμα. Από τθν άλλθ ζχουν αντλθκεί 

δεδομζνα και από τον αυκόρμθτο λόγο. Ωσ εκ τοφτου, κα δεχτοφμε πωσ ςε ποςοςτό 50 με 

75% θ κατάκτθςθ είναι μερικι και πωσ ςε ποςοςτό άνω του 75% είναι πλιρθσ.    

4.1 Η κατϊκτηςη του πλευρικού [l] 

Σφμφωνα με τθν ζρευνα για τθ γλωςςικι κατάκτθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ το  

πλευρικό *l] ζχει ιδθ εμφανιςτεί ςτο αρχικό ςτάδιο κατάκτθςθσ (βλζπε μεταξφ άλλων 

Drachman, 1975; Stephany, 1997; Μαγουλά, 2000; Κάππα, 2009). Στθν ενδιάμεςθ 

αναπτυξιακι φάςθ όμωσ αναδφονται μαρκαριςμζνεσ δομζσ και νζεσ φωνολογικζσ 

αντικζςεισ (π.χ. Jakobson, 1968; Stemberger, 1991; Dinnsen 1996).  

Τα παραπάνω επιβεβαιϊνονται και ςτθν παροφςα ζρευνα. Ππωσ φαίνεται και από 

τον πίνακα (8), το *l+ ζχει κατακτθκεί. Σφμφωνα όμωσ με τον περιοριςμό που τζκθκε 

παραπάνω θ κατάκτθςθ δεν είναι πλιρθσ και τα εν λόγω παιδιά ςτθν προςπακεια 

πραγμάτωςισ τουσ υιοκετοφν ποικιλία ςτρατθγικϊν. Από τα παρόντα δεδομζνα οι 

ςτρατθγικεσ είναι: 

1. θ πιςτότθτα ωσ προσ το Δ.Χ. *πλευρικό+ και ουρανικοποίθςθ. 

2. θ πιςτότθτα ωσ προσ το Δ.Χ. *πλευρικό + και υπερωικοποίθςθ. 
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3. θ αποβολι τεμαχίου ι ςυλλαβισ. 

4. θ αντικατάςταςθ με *ʝ]  (εδϊ *ʝ]). 

5. θ αντικατάςταςθ με *ð]. 

6. θ ςυμφωνικι αρμονία. 

8.  υνολικά δεδομζνα κατάκτθςθσ *l]
 6

 

    

Ει
ς

α
γό

μ
εν

ο
σ 

τφ
π

ο
σ 

Ρ
Ρ

ις
τό

τθ
τα

 

Ρ
ις
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Ρ
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θ
 

Α
ντ
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α

τά
ς

τα
ς

θ
 μ

ε 
*ʝ

] 

Α
ντ

ικ
α

τά
ς

τα
ς

θ
 μ

ε 
[ð

] 

Α
π

ο
β

ο
λι

 

Συ
μ

φ
ω

νι
κι

 Α
ρ

μ
ο

νί
α

 

Ρ1_Χρ 2;00.07 30 23 0 0 0 0 0 1 

Ρ1_Χρ 2;00.13 115 105 3 0 0 0 1 2 

Ρ1_Χρ 2;00.14 57 50 1 0 0 0 5 0 

 
φνολο 191 178 4 0 0 0 6 3 

Ρ2_Γ 02;00;24 18 10 0 1 0 4 2 1 

Ρ2_Γ 02;01;01 24 14 1 0 3 5 1 0 

Ρ2_Γ 02;01;11 65 33 10 10 1 6 1 4 

Ρ2_Γ 2;01.24 63 40 3 7 0 2 3 8 

 
φνολο 170 97 14 18 4 17 7 13 

Ρ3_Γν 2;1.26 11 10 0 0 0 0 1 0 

Ρ3_Γν 2;2.22 10 10 0 0 0 0 0 0 

Ρ3_Γν 2;3.00 14 14 0 0 0 0 0 0 

Ρ3_Γν 2;3.01 19 17 0 0 0 0 1 1 

 
φνολο 54 51 0 0 0 0 2 1 

Ρ4_Στ 2;01;13 23 22 0 0 0 0 0 1 

Ρ4_Στ 2;01;24 24 24 0 0 0 0 0 0 

Ρ4_Στ 2;03;14 17 17 0 0 0 0 0 0 

Ρ4_Στ φνολο 64 63 0 0 0 0 0 1 

Γενικό φνολο 479 389 18 18 4 17 15 18 

 

Η κατάκτθςθ του πλευρικοφ ςτο ςφνολο των παιδιϊν είναι πλιρθσ ςτο  (9) κακϊσ 

ανζρχεται ςε ποςοςτό 81%. Ακολουκοφν με δυναμικι 4% θ κακεμιά  θ ςτρατθγικι τθσ 

ςυμφωνικισ αρμονίασ, θ πιςτι πραγμάτωςθ πλευρικοφ με ουρανικοποίθςθ και θ πιςτι 

πραγματϊςθ πλευρικοφ με υπερωικοποίθςθ. Με 3% θ κακεμιά εμφανίηονται οι 

ςτρατθγικζσ τθσ αποβολισ και τθσ αντικατάςταςθσ με *ð]. Με ποςοςτό μόλισ 1% 

εμφανίηεται θ αντικατάςταςθ του πλευρικοφ με *ʝ].  

                                                           
6
 Στουσ πίνακεσ αναγράφεται ο αρικμόσ των γλωςςικϊν δειγμάτων (tokens). 
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9. Ποςοςτά πραγμάτωςθσ πλευρικοφ 

 

Συγκρίνοντασ τον πίνακα (8) με τα ςυνολικά δεδομζνα του ςχεδιαγραμμάτοσ (9) 

μπορεί εφκολα να διαπιςτϊςει κανείσ πωσ οι ςτρατθγικζσ και θ κατάκτθςθ του πλευρικοφ 

διαφζρουν ςτο κάκε παιδί. Για παράδειγμα θ ςτρατθγικι τθσ αντικατάςταςθ με *ʝ] 

πραγματϊνεται μόνο από το Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24). Η ενδογλωςςικι και διαγλωςςικι7 

ποικιλία του ενδιάμεςου αναπτυξιακοφ ςταδίου μασ οδθγεί ςτθ μελζτθ του κάκε παιδιοφ 

ξεχωριςτά, λογικι που κα ακολουκθκεί ςτο ςφνολο των δεδομζνων για το κάκε υγρό 

ςφμφωνο. 

4.1.1 Π1_Φρ (2;00.07-2;00.13)  

Το παιδί Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ςτο  (10) πζρα από τθν πιςτι πραγμάτωςθ 

πραγματϊνει το *l+ και με  ςυμφωνικι αρμονία , με  αποβολι και με πιςτότθτα ωσ προσ τθν 

πλευρικότθτα και ουρανικοποίθςθ 

10. Πραγμάτωςθ *l] (Π1_Χρ) 

  

Ειςαγόμενοσ 
τφποσ 

Πιςτότθτα 
Πιςτότθτα 
πλευρικοφ 

και ουρα/ςθ 
Αποβολι Α 

2;00.07 30 23 0 0 1 
2;00.13 115 105 3 1 2 
2;00.14 57 50 1 5 0 
ΤΝΟΛΟ 191 178 4 6 3 

                                                           
7
 Σχετικά με τθ διαγλωςςικι και ενδογλωςςικι ποικιλία δεσ κεφ. 5.1.3 ςελ 78. 

81%

4%

4%

1%
3%

3%
4%

Κατάκτθςθ *l]

Ριςτότθτα

πιςτότθτα πλευρικοφ και 
ουρα/ςθ

πιςτότθτα πλευρικοφ και 
υπερ/ςθ

αντικατάςταςθ με *j]

αντικατάςταςθ με *ð+

αποβολι

Συμφωνικι Αρμονία
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Η κατάκτθςθ του 

πλευρικοφ ςτο Ρ1_Χρ ςτο  

(11) ανζρχεται ςτο 93%, θ 

κατάκτθςθ του, δθλαδι,  

είναι πλιρθσ. Ακολουκεί 

θ αποβολι με ποςοςτό 

3%.  Η πλευρικότθτα με 

ουρανικοποίθςθ και θ 

ςυμφωνικι αρμονία 

ανζρχονται ςε ποςοςτό 

2% θ κακεμιά.   

 

 

11. Ποςοςτά πραγμάτωςθσ *l+ το Π1_Χρ 

 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ζχει κατακτιςει το *l+ ςε άτονθ (12 α-

θ) και ςε τονιςμζνθ  ςυλλαβι (12 κ-ιςτ) ςε όλεσ τισ πικανζσ κζςεισ  (αρχικι, ενδιάμεςθ, 

τελικι ςυλλαβι). 

12. Πραγμάτωςθ *l+ με πιςτότθτα ςτο Π1_Χρ 

    

Θ
ζς

θ
 

Σφ
π

ο
σ 

εν
ι

λι
κα

 

Σφ
π

ο
σ 

 

π
α

ιδ
ιο

φ
 

Λ
ζξ

θ
 

Η
λι

κί
α

 

ς
ε 

ά
το

νθ
 ς

υ
λλ

α
β

ι
 

α αρχικι la’γos la’γo λαγόσ 2;00.13 

β αρχικι le’moɲi le’moni λεμόνι 2;00.14 

γ αρχικι lu’luði lu’luzi λουλοφδι 2;00.07 

δ ενδιάμεςθ ‘κalasa ‘talata κάλαςςα 2;00.07 

ε ενδιάμεςθ kulu’raca kulu’lata κουλουράκια 2;00.07 

ςτ τελικι ko’pela po’pela κοπζλα 2;00.07 

η τελικι bri’tzoles bi’dole μπριηόλεσ 2;00.13 

θ τελικι ‘milo ‘milo μιλο 2;00.13 

ς
ε 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

 

κ αρχικι ‘laba ‘lampa λάμπα 2;00.13 

ι αρχικι ‘lene ‘lene λζνε 2;00.13 

ια ενδιάμεςθ stafi’laci tati’laci ςταφυλάκι 2;00.07 

ιβ ενδιάμεςθ e’leɲi e’leni Ελζνθ 2;00.07 

ιγ ενδιάμεςθ pade’loɲi pa’loni παντελόνι 2;00.14 

ιδ ενδιάμεςθ lu’luði lu’luzi λουλοφδι 2;00.07 

ιε τελικι ko’lan ko’lan κολάν 2;00.07 

ιςτ τελικι baba’lu ba’lu μπαμπαλοφ 2;00.13 

93%

2%
3%2%

πιςτότθτα

πιςτότθτα 
πλευρικοφ και 
ουρανικοποίθςθ

αποβολι

ΣΑ
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Ωσ προσ τθ ςυμφωνικι αρμονία8 παρατθροφμε ςτο  (13) πωσ για να πραγματϊςει 

τουσ τφπουσ του ενιλικα το Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) αφομοιϊνει τθ ςυλλαβι με το 

πλευρικό, θ οποία βρίςκεται ςε ενδιάμεςθ άτονθ ςυλλαβι. Το πλευρικό αφομοιϊνεται και 

ωσ προσ τον τόπο άρκρκωςθσ (ΤοΑ) και ωσ προσ τον τρόπο άρκρωςθσ (ΤρΑ) ςτα 13 (α,β,γ). 

Επικρατεί ο *ΧΕΙΛΙΚΟΣ+ ΤοΑ και ο *ζρρινοσ+ ΤρΑ. Η κατεφκυνςθ τθσ αφομοίωςθσ  είναι 

υποχωρθτικι. 

Στο ςφνολο των παραδειγμάτων ςε κανζναν από τουσ τφποσ του ενιλικα το 

πλευρικό δεν πραγματϊνεται ςε εξζχουςα  (prominent) ψυχογλωςςολογικά κζςθ, όπωσ 

είναι θ τονιςμζνθ ςυλλαβι ι τα άκρα τθσ λζξθσ   (Echols & Newport, 1992:189).  Το παιδί 

πραγματϊνει μζχρι δφο πόδεσ [[CVCV[CVCV]].  Η ςυμφωνικι αρμονία περιορίηεται ςτθ λζξθ 

ςτόχο ‘‘καλαμάκι’’.  

13. Πραγμάτωςθ *l]  με ςυμφωνικι αρμονία ςτο Π1_Χρ 

  

Σφποσ 
ενιλικα 

Σφποσ  
παιδιοφ 

Λζξθ Ηλικία 

Σονιςμζνο 
φωνιεν  

ςυλλαβισ 
πλευρικοφ 

Αποβολι  
ςυλλαβισ 

με 
πλευρικό 

Αρικμόσ 
ςυλλαβών 

τφπου 
ενιλικα 

Θζςθ 

α kala’maci pama’maci καλαμάκι 2;00.07 Πχι Ναι 4 εντ 
β kala’maci bama’maci καλαμάκι 2;00.13 Πχι Ναι 4 εντ 
γ kala’maci dama’maci καλαμάκι 2;00.13 Πχι Ναι 4 εντ 

 

Μετά τθν ΣΑ ακολουκεί θ ςτρατθγικι τθσ αποβολισ του *l] ςε κζςθ μονομελοφσ 

ζμβαςθσ ςε ποςοςτό 3%.  Το τεμάχιο αποβάλλεται  ςτο  (14)  και ςε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ 

ςυλλαβι (14β) και ςε τελικι  (14γ)  και ςε άτονθ ενδιάμεςθ ςυλλαβι (14α).   

14. Πραγμάτωςθ *l+ με αποβολι ςτο Π1_Χρ 

  Σφποσ ενιλικα Σφποσ  παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

α kulu’raca kuu’aca κουλουράκια 2;00.13 

β a’lati a’ati αλάτι 2;00.14 

γ ko’lan ko’a κολάν 2;00.14 

 

Πταν το *l] είναι ταυτοςφλλαβο με το φωνιεν *i] τότε το πλευρικό ενδζχεται να 

ουρανικοποιθκεί. Υπάρχει, δθλαδι,  πάντοτε το *+πρόςκιο,+υψθλό+ φωνιεν που 

                                                           
8
 Στο ςθμείο αυτό είναι αναγκαίο να αποςαφθνιςτεί ότι δε κα αςχολθκοφμε ενδελεχϊσ με τθν 

ςυμφωνικι αρμονία, διότι δεν αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ. Θα αναφερκοφμε ςε 
αυτιν μόνο ωσ ςτόχο (target) και όχι ωσ πυροδότθ. Αναφζρουμε πλθροφοριακά  ότι ςτα παιδιά με 
ςυμφωνικι αρμονία το πλευρικό πυροδοτεί ςυμφωνικι αρμονία.  
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δικαιολογεί τθν ουρανικοποίθςθ. Στο Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13)9 ςτο  (15) από τισ ςυνολικά 

31 παραγωγζσ, οι 3 ςτθν θλικία των 2;00.13 και θ μία ςτθν θλικία των 2;00.14 εμφανίηονται 

ςε περιβάλλον με το *-πρόςκιο,+χαμθλό+ φωνιεν *a]).   

15. Πραγμάτωςθ *l+ με *ʎ+ ςτο Π1_Χρ 

  Σφποσ ενιλικα Σφποσ  παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

α ‘ola ‘oʎa όλα 2;00.13 

β mi’tula mi’tuʎa μυτοφλα 2;00.13 

γ pi’pila pi’piʎa πιπίλα 2;00.13 

δ ‘mila ‘miʎa μίλα 2;00.14 

 

Και τα τζςςερα γλωςςικά δείγματα παρουςιάηονται ςτο ίδιο περιβάλλον ςε τελικι 

άτονθ ςυλλαβι. Αυτό δε ςθμαίνει ότι, όταν ζχουμε άτονθ ςυλλαβι, κα εμφανιςτεί 

υποχρεωτικά το *ʎ+, διότι υπάρχουν και αντιπαραδείγματα (16).  

16. Αντιπαραδείγματα ουρανικοποίθςθσ πλευρικοφ ςε περιβάλλον *aω] 

  Σφποσ ενιλικα Σφποσ  παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

α ‘ela ‘ela ζλα 2;00.13 

β ‘bala ‘bala μπάλα 2;00.13 

γ ‘ksila ‘kila ξφλα 2;00.14 

 

Ανακεφαλαίωςθ κατάκτθςθσ *l+ για Π1_Χρ 

Ανακεφαλαιϊνοντασ ςτο  (17) το παιδί Ρ1_Χρ πραγματϊνει το πλευρικό πιςτά ςε 

όλεσ τισ πικανζσ κζςεισ. Οι ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιεί ζχουν επιβεβαιωκεί  και από 

άλλεσ ζρευνεσ (δεσ Κεφ. 2) και καμία από τισ ςτρατθγικζσ δεν εμφανίηεται μόνο ςε αυτό το 

παιδί. 

Στα περιβάλλοντα που πραγματϊκθκε θ ΣΑ, ςτα ίδια περιβάλλοντα το παιδί 

ενδζχεται να πραγματϊςει το *l] πιςτά. Επιςθμάνκθκε, επίςθσ, πωσ το ςυγκεκριμζνο παιδί 

πραγματϊνει με ΣΑ ςε  λζξθ-ςτόχο του ενιλικα που ζχει περιςςότερεσ από τζςςερισ 

ςυλλαβζσ. Η ςτρατθγικι τθσ αποβολισ πραγματϊνεται ςε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ και τελικι 

ςυλλαβι.  Το πλευρικό πραγματϊνεται ουρανικοποιθμζνο ςε τελικι άτονθ ςυλλαβι.  

                                                           
9

 Κακϊσ το ςυγκεκριμζνο παιδί μεγαλϊνει ςε διαλεκτικό περιβάλλον, τα δεδομζνα 
ουρανικοποιθμζνου πλευρικοφ ςε περιβάλλον με το *+πρόςκιο, +υψθλό+ *I] κα περιγραφοφν ςτο 
υποκεφάλαιο 4.2.2. 
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Η ουρανικοποίθςθ πραγματϊνεται και ςε  μθ κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον. Το 

ςυγκεκριμζνο παιδί ανικει ςτο κυρίαρχα διαλεκτικό περιβάλλον τθσ ανατολικισ Κριτθσ και 

πραγματϊνει τθν ουρανικοποίθςθ ςε άτονθ τελικι ςυλλαβι με το φωνιεν *a+ να 

ακολουκεί.  Ππωσ κα δοφμε και ςτθ ςυνζχεια, τα παιδιά Ρ3_Γν και Ρ4_Στ που ζχουν 

μεγαλϊςει ςτθν ανατολικι Κριτθ δεν πραγματϊνουν  τθν ουρανικοποίθςθ ςε μθ 

κατάλλθλο περιβάλλον. Αντίκετα το Ρ2_Γ που μεγάλωςε ςτθ Δυτικι Κριτθ πραγματϊνει το 

ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε διαφορετικά φωνθτικά περιβάλλοντα κατάλλθλα και μθ 

κατάλλθλα.  

17. τρατθγικζσ πραγμάτωςθσ [l+ Π1_Χρ 

 
Άτονθ ςυλλαβι Τονιςμζνθ ςυλλαβι 

 
Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι 

Ρ
1

_Χ
ρ

 [l] [l] [l] [l] [l] [l] 

 
ΣΑ 

    
 

Ø 
  

Ø Ø 

  

[ʎ_a] 
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4.1.2  Π2_Γ (2;00.07-2;01.24)   

 

 Το Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24), μεγαλϊνει ςτθ δυτικι Κριτθ και το περιβάλλον του δεν 

είναι κυρίαρχα διαλεκτικό. Ρραγματϊνει το *l] ςτο (18) με: πιςτότθτα, πιςτότθτα του 

πλευρικοφ και ουρανικοποίθςθ, πιςτότθτα του πλευρικοφ και υπερωικοποίθςθ, αποβολι , 

αντικατάςταςθ με το ραχιαίο θχθρό τριβόμενο [ʝ], αντικατάςταςθ με το τριβόμενο, θχθρό, 

κορωνικό *ð] και  ςυμφωνικι αρμονία. 

Σε ςχζςθ με τον προθγοφμενο πλθροφορθτι (Ρ1_Χρ) παρουςιάηει τρεισ νζεσ 

ςτρατθγικζσ, το υπερωικοποιθμζνο πλευρικό, τθν αντικατάςταςθ με [ð] και  τθν   

αντικατάςταςθ με *ʝ].   

18. Πραγμάτωςθ *l+ ςτο Π2_Γ 

  

Ει
ς

α
γό

μ
εν

ο
σ 

τφ
π

ο
σ 

Ρ
ις

τό
τθ

τα
 

Ρ
ις

τό
τθ

τα
 π

λε
υ

ρ
ικ

ο
φ

 

κα
ι 

ο
υ

ρ
α

/ς
θ

 

Ρ
ις

τό
τθ

τα
 π

λε
υ

ρ
ικ

ο
φ

 

κα
ι 

υ
π

ερ
/ς

θ
 

Α
π

ο
β

ο
λι

 

Α
ντ

ικ
α

τά
ς

τα
ς

θ
 μ

ε 
*ʝ

] 

Α
ντ

ικ
α

τά
ς

τα
ς

θ
 μ

ε 
ð 

ΣΑ
 

02;00;24 18 10 0 1 2 0 4 1 
02;01;01 24 14 1 0 1 3 5 0 
02;01;11 65 33 10 10 1 1 6 4 
2;01.24 63 40 3 7 3 0 2 8 

 

Αν και το παιδί βρίςκεται ςτο ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο, θ κατάκτθςθ του 

*πλευρικοφ+, όπωσ φαίνεται και ςτο (19), είναι μερικι (57%).  Η ΣΑ κατζχει ποςοςτό 

περίπου 8%, ενϊ  θ αντικατάςταςθ με *ð] 10%.  Σθμαντικό είναι και το ποςοςτό τθσ 

πιςτότθτασ του πλευρικοφ με υπερωικοποίθςθ 11% και θ πιςτότθτα πλευρικοφ με 

ουρανικοποίθςθ 8%. Η αποβολι καταλαμβάνει ζνα μικρό ποςοςτό (4%), όπωσ και ςτο 

προθγοφμενο παιδί. Τζλοσ, το παιδί Ρ2_Γ παρουςιάηει και ςε ποςοςτό 2% τθν 

αντικατάςταςθ με *ʝ]. 
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19. Ποςοςτά πραγμάτωςθσ *l+  ςτο Π2_Γ 

 

Το Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ζχει κατακτιςει το πλευρικό *l] ςτο  (20) ςε τονιςμζνθ 

(20κ-αε) και άτονθ ςυλλαβι (20α-θ) ςε όλεσ τισ πικανζσ κζςεισ  (αρχικι, ενδιάμεςθ, και 

τελικι ςυλλαβι). 

20. Πραγμάτωςθ *l+ με πιςτότθτα ςτο Π2_Γ 

    
Θζςθ Σφποσ ενιλικα 

Σφποσ  
παιδιοφ 

Λζξθ Ηλικία 

α 

ς
ε 

ά
το

νθ
 ς

υ
λλ

α
β

ι
 

αρχικι leϋfteri leϋteli Λευτζρθ 02;00;24 

β ενδιάμεςθ ϋκalasa ϋtalasta κάλαςςα 02;01;01 

γ ενδιάμεςθ  ϋmelisa ϋmelisa μζλιςςα 02;01;11 

δ ενδιάμεςθ  ϋaloγo ϋaloδo άλογο 2;01.24 

ε τελικι ϋbala  ϋbala μπάλα 2;01.24 

ςτ τελικι ϋbales ϋbales μπάλεσ 2;01.24 

η τελικι  vaϋsilis  vaϋsilis Βαςίλθσ 2;01.24 

θ τελικι  ϋtalo ϋtalo τϋ άλλο 02;01;01 

κ 

ς
ε 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

 

αρχικι  ϋlice ϋlice λφκε 2;01.24 

ι ενδιάμεςθ puϋlaci puϋlat
s
i πουλάκι 02;00;24 

ια ενδιάμεςθ  tuaϋletas taϋletas τουαλζτασ 02;01;11 

ιβ ενδιάμεςθ   psaϋliði paϋliði ψαλίδι 02;01;11 

ιγ ενδιάμεςθ  padeϋloni padeϋloni παντελόνι 02;01;11 

ιδ τελικι  ϋfraula ϋt
s
aula φράουλα 2;01.24 

ιε τελικι ϋscilos ϋcilo ζνασ ςκφλοσ 02;01;11 

 

57%

8%

11%

4%

2%
10%

8%

Κατάκτθςθ *l] ςτο Π2_Γ

πιςτότθτα

πιςτότθτα πλευρικοφ και 
ουρανικοποίθςθ

πιςτότθτα πλευρικοφ και 
υπερωικοποίθςθ

αποβολι

αντικατάςταςθ με *j]

αντικατάςταςθ με *ð+

ΣΑ
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Ραρατθρϊντασ τον πίνακα (21) τθσ  ςυμφωνικισ αρμονίασ το *πλευρικό+ ωσ ςτόχοσ 

ςτθν παροφςα εργαςία αφομοιϊνεται με υποχωρθτικι κατεφκυνςθ ςτα  (21δ-ιβ) και με 

προχωρθτικι κατεφκυνςθ, προκειμζνου να διατθρθκοφν τα ςτιγμικά 10 ςτα  (21α-γ) ςτθν 

ίδια λζξθ ςτόχο. Το πλευρικό αφομοιϊνεται είτε τονίηεται είτε όχι π.χ.  (21ςτ). Ο πυροδότθσ 

και αυτόσ με τθ ςειρά του είτε τονίηεται είτε όχι  (π.χ. 21δ,ιβ). Στον τφπο του παιδιοφ 

διατθρείται ο κορωνικόσ τόποσ άρκρωςθσ και  αλλάηει ο ΤρΑ,  ο οποίοσ γίνεται *-διαρκισ], 

ςε όλα τα παραδείγματα εκτόσ από το  (21δ) όπου επικρατεί  ο ζρρινοσ τρόποσ άρκρωςθσ. 

Η ΣΑ πραγματϊνεται ςε γλωςςικά δείγματα μεγαλφτερα του πόδα. Επίςθσ, πραγματϊνεται 

ςε όλεσ τισ κζςεισ και ςε αρχικι (21ιβ) και ςε ενδιάμεςθ (21δ-ια) και ςε τελικι ςυλλαβι 

(21α-γ). Η ΣΑ πραγματϊνεται ςτο παιδί αυτό και ςε εξζxουςεσ ψυχογλωςςολογικά κζςεισ, 

όπωσ ςτα άκρα ςτο (21α-γ,ιβ) ι ςε τονιςμζνθ ςυλλαβι (21δ-ι). 

21. Πραγμάτωςθ *l]  με ςυμφωνικι αρμονία ςτο Π2_Γ 

 
Σφποσ 

ενιλικα 
Σφποσ  

παιδιοφ 
Λζξθ Ηλικία 

Σονίηεται το πλευρικό 
που αφομοιώνεται 

Σονίηεται ο 
πυροδότθσ 

Α 
Θζςθ 

α to ϋksilo to ϋtido το ξφλο 02;01;11 ο v τελικι 

β to ϋksilo to ϋtido το ξφλο 02;01;11 ο v τελικι 

γ to ϋksilo to ϋtido το ξφλο 02;01;11 ο v τελικι 

δ eϋleni eϋneni Ελζνθ 02;00;24 ν o ενδ/ςθ 

ε δaxtiϋliði atiϋdidi δαχτυλίδι 02;01;11 ν ο ενδ/ςθ 

ςτ luϋluði duϋduði λουλοφδι 2;01.24 ν/ο ο αρχ/ενδ 

η luϋluði duϋdudi λουλοφδι 2;01.24 ν/ο ο αρχ/ενδ 

θ luϋluði duϋdudi λουλοφδι 2;01.24 ν/ο ο αρχ/ενδ 

κ luϋluði duϋdudi λουλοφδι 2;01.24 ν/ο ο αρχ/ενδ 

ι luϋluði duϋdudi λουλοφδι 2;01.24 ν/ο ο αρχ/ενδ 

ια ipoloʝiϋstis idototiϋstis υπολογιςτισ 2;01.24 ο ν ενδ/ςθ 

ιβ leϋkani deϋtani λεκάνθ 2;01.24 ο ν αρχικι 

 

Η επόμενθ ςτρατθγικι που επιλζγεται από το παιδί Ρ2_Γ είναι θ αντικατάςταςθ του 

πλευρικοφ με το τριβόμενο, θχθρό κορωνικό *ð]. Τα *ð+ και  *l+ είναι κορωνικά, θχθρά. 

Διαφζρουν μεταξφ τουσ ωσ προσ τον τρόπο άρκρωςθσ κακϊσ το *ð+ είναι *+διαρκζσ+ 

τριβόμενο και το *l+ πλευρικό11. Ππωσ ζχει επιςθμανκεί ςτο  (1), ο ςυγκεκριμζνοσ φκόγγοσ 

ανικει ςτο φωνθματικό ρεπερτόριο τθσ Νζασ Ελλθνικισ. 

                                                           
10

 Στα Ελλθνικά υπάρχει κατεφκυνςθ προχωρθτικισ αρμονίασ υπό προχποκζςεισ (Tzakosta,2002).  
11

 Ωσ προσ  *+/- διαρκζσ+ να ςυμπλθρϊςουμε πωσ το ςυγεγκεκριμζνο Δ.Χ. ςτα υγρά που μελετοφμε 
εδϊ, όπωσ και ςτα φωνιεντα και τα θμίφωνα, δεν ζχει διαφοροποιθτικι αξία. Το πλευρικό *l] όμωσ 
ςυμπεριφζρεται ανάλογα με τθ γλϊςςα άλλοτε ωσ *- διαρκζσ+ και άλλοτε ωσ *+ διαρκζσ+ (Κάππα, 
2013:23).  Για τθν ελλθνικι δζχονται o Σετάτοσ (1974), ο Ρετροφνιασ (1984) και θ (Nespor,  1999) το 
[l] ωσ *+διαρκζσ+, ενϊ θ Μαλικοφτθ (1970) και θ Warburton-Φιλιππάκθ (1992) ωσ *-διαρκζσ+. 
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Η αντικατάςταςθ με *ð]12 δε φαίνεται να ςυνδζεται με κάποιο ςυγκεκριμζνο 

περιβάλλον (22), κακϊσ παράγεται και ςε τονιςμζνθ (22 α,γ,η, ιδ-ιςτ) και ςε άτονθ (22 β,δ-

ςτ, θ-ιγ, ιη)  και ςε ενδιάμεςθ και ςε τελικι ςυλλαβι (π.χ.22 β,γ).   

22. Αντικατάςταςθ *l+ με *ð+ ςτο Π2_Γ 

  Σφποσ ενιλικα Σφποσ  παιδιοφ Λζξθ Ηλικία τονίηεται Θζςθ 

α aϋlu aϋδu αλλοφ 02;00;24 ν τε 

β ϋbala ϋbaδa μπάλα 02;00;24 ο τε 

γ teϋliose oϋðietse τελείωςε 02;00;24 ν εν 

δ ϋaloγo ϋaδoδo; άλογο; 02;00;24 o τε 

ε  peϋtrules peϋtuðeκ πετροφλεσ 02;01;01 o εν 

ςτ ϋκalasa ϋtaδa\ta κάλαςςα 02;01;01 o εν 

η   kaϋlaκi kaϋδatsi καλάκι 02;01;01 ν εν 

θ ϋksila ϋciδaκ ξφλα 02;01;01 o τε 

κ ϋalo ϋaðo άλλο 02;01;01 o τε 

ι staϋfili staϋstiði ςταφφλι 02;01;11 o τε 

ια ϋscilos  ϋciðos ςκφλοσ 02;01;11 o τε 

ιβ ipoloϋʝistis poðoziϋstis υπολογιςτισ 02;01;11 o Εν 

ιγ   ϋksilo ϋtsiðo  ξφλο 02;01;11 o Τε 

ιδ  stiϋlos tsiϋðos ςτυλόσ 02;01;11 ν Τε 

ιε  stiϋlos  tsiϋðo ςτυλόσ 02;01;11 ν Τε 

ιςτ  meϋγalo  meϋnaðo  μεγάλο  2;01.24 ν Εν 

ιη  ϋalo ϋaðο άλλο 2;01.24 o Τε 

 

Τα τριβόμενα κατακτϊνται ςτο ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο   (Κάππα, 2009). 

Είναι πολφ πικανό το παιδί Ρ2_Γ να άρχιςε να κατακτά το τριβόμενο κορωνικό και να το 

υπεργενικεφει (overgenerilization)13.  Το τριβόμενο θχθρό κορωνικό *ð+ αντικακιςτά και 

άλλουσ φκόγγουσ, όπωσ το *ҫ]  ([eҫi]/ϋeði,  ϋϋζχειϋϋ, 02;00,24) ι το *z]  

([traϋpezi]/aϋpeði/, 02;01.01 ϋϋτραπζηιϋϋ).  

 Η πιςτότθτα ωσ προσ το πλευρικό πραγματϊνεται ςτο (23) και με το 

υπερωικοποιθμζνο *ɫ+. Ο φκόγγοσ αυτόσ δεν υπάρχει ςτθ γλϊςςα του περιβάλλοντοσ και 

αποτελεί ξεκάκαρα μια ςτρατθγικι του ςυγκεκριμζνου παιδιοφ (ενδογλωςςικι ποικιλία, 

δεσ και ςελ 72).  Η ςτρατθγικι τθσ υπερωικοποίθςθσ πραγματϊνεται μόνο με τα *-πρόςκια] 

φωνιεντα*a,o,u]. Η φωνολογικι αυτι διεργαςία ζχει παρατθρθκεί ςτθ γλϊςςα των 

ενθλίκων ςτα βόρεια ιδιϊματα  (Κοντοςόπουλοσ, 1994: 63).  Κάτι αντίςτοιχο δεν ζχει 

ςθμειωκεί για τθν Κριτθ και τισ διαλζκτουσ τθσ νότιασ Ελλάδοσ. Το υπερωικοποιθμζνο 

                                                           
12

 Η παροφςα ςτρατθγικι ςτα παρόντα δεδομζνα εμφανίηεται μόνο ςτο ςυγκεκριμενο παιδί. Η 
αντικατάςταςθ αυτι ζχει  επιςθμανκεί και ςτθν  ζρευνα τθσ Μαγουλά (2000). 
13

 Για παραδείγματα υπεργενίκευςθσ ςτθ φωνολογικι κατάκτθςθ δεσ Gierut  (1999). 
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πλευρικό πραγματϊνεται ςε άτονθ  ενδιάμεςθ (23 α-ιβ) και ςε τελικι ςυλλαβι (23γ) και ςε 

τονιςμζνθ ενδιάμεςθ (23ιδ-ιςτ) και τελικι ςυλλαβι (23ιη-ικ). 

23. Πραγμάτωςθ *l+ με *ɫ+ ςτο Π2_Γ 

    Θζςθ 
Σφποσ 

ενιλικα 
Σφποσ  

παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 
Σονιςμζνθ 
 ςυλλαβι 

ά
το

νθ
 ς

υ
λλ

α
β

ι
 

α ενδιάμεςθ  ϋmilo ϋmiło μιλο 02;00;24 o 

β ενδιάμεςθ ϋksila ϋtiła ξφλα 02;01;11 o 

γ ενδιάμεςθ  kaϋpelo paϋpeło καπζλο 02;01;11 o 

δ ενδιάμεςθ  koϋpela poϋpeła κοπζλα 02;01;11 o 

ε ενδιάμεςθ  meϋγalo neϋnało μεγάλο 02;01;11 o 

ςτ ενδιάμεςθ    ϋscilos  ϋt
s
iłos  ςκφλοσ  02;01;11 o 

η ενδιάμεςθ ϋscilos ϋt
s
iłoκ ςκφλοσ 02;01;11 o 

θ ενδιάμεςθ ϋalo ϋało άλλο 02;01;11 o 

κ ενδιάμεςθ γaϋtula aϋtuɫa γατοφλα 2;01.24 o 

ι ενδιάμεςθ  ϋmila ϋmiɫa μιλα 2;01.24 o 

ια ενδιάμεςθ  ϋalo  ϋaɫo άλλο 2;01.24 o 

ιβ ενδιάμεςθ  ϋalo ϋaɫo άλλο 2;01.24 o 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 

ς
υ

λλ
α

β
ι

 

ιδ ενδιάμεςθ   baϋloɲa baϋłoɲa μπαλόνια 02;01;11 ν 

ιε ενδιάμεςθ  luϋluδʝa luϋɫuδja λουλοφδια 2;01.24 ν 

ιςτ ενδιάμεςθ     baϋloni aϋłoɲi μπαλόνι 02;01;11 ν 

ιη τελικι aϋlazo aϋłaδo αλλάηω 02;01;11 ν 

ιθ τελικι kaϋpelo paϋpelo καπζλο 2;01.24 ν 

ικ τελικι  ϋalo ϋaɫo  άλλο 2;01.24 ν 

 

Η παροφςα ςτρατθγικι περιγράφεται με τθ κεωρία τθσ Γεωμετρίασ των Δ.Χ.  

(Feature Geometry, Clements,  1990; Hume, 1992). Στο  (24) τα φωνιεντα [a,o,u+ ζχουν 

κφριο τόπο (main Place) το Δ.Χ. *ΑΧΙΑΙΟ+.  

 (24) 

 

/a l o/ ->aɫo 

 [+cons] [-cons]  

    

 Σ-ΤΟΡΟΣ Σ-ΤΟΡΟΣ  

    

 Κορωνικόσ Φ-ΤΟΡΟΣ  

 [  ]   

  ΑΧΙΑΙΟΣ  

  *+οπίςκιο+  

  

Τα ραχιαία ζχουν εξαρτϊμενο (dependent) τo Δ.Χ. *οπίςκιο+. Τα τρία αυτά 

φωνιεντα ζχουν κετικι τιμι ςε αυτό το Δ.Χ..  Η αφομοίωςθ των υπερωικοποιθμζνων 
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πλευρικϊν ςτο (24) οφείλεται ςτα οπίςκια φωνιεντα *a,o,u+ που διαχζουν (spread) τον Φ-

Τόπο*ραχ*+οπίςκιο]] (V-Place[dors[+back++) ςτο γειτνιάηον ςφμφωνο. Το πλευρικό τεμάχιο 

είναι υποχαρακτθριςμζνο ωσ προσ τθν οπιςκιότθτα. Το *οπίςκιο+ φωνθεντικό 

χαρακτθριςτικό του φωνιεντοσ που ακολουκεί διαχζει και γεμίηει τθν άδεια υποδοχι 

(empty slot).  Τα δφο τεμάχια πυροδότθσ και ςτόχοσ γειτνιάηουν άμεςα – αυςτθρι 

γειτνίαςθ/εγγφτθτα  (strict adjacency/proximity) ικανοποιϊντασ τθ Συνκικθ τθσ Διάχυςθσ 

(Condition for Spreading)14. Ο default κανόνασ: /l/->*+πρόςκιο+ ςε περιβάλλον μθ ραχιαίο 

επιβεβαιϊνεται από τα δεδομζνα π.χ.   *‘melisa]/‘melisa/ 

Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ όμωσ υπάρχουν αντιπαραδείγματα (δεσ πίνακα 20 

β,δ,ε,θ,ι,ιγ-ιε). 

Η πλευρικότθτα με ουρανικοποίθςθ πραγματϊνεται ςτο  (25): ςε κατάλλθλο 

φωνθτικό περιβάλλον  [i]  ςε τονιςμζνθ ενδιάμενςθ (25γ,η) ι αρχικι ςυλλαβι (25ςτ) και ςε 

μθ κατάλλθλο περιβάλλον με τα  *+οπίςκια+ φωνιεντα [a,o,u]  (25α,β,δ,ε,θ-ιβ). Εμφανίηεται 

και ςε ενδιάμεςθ ι τελικι ςυλλαβι, που είτε τονίηεται (25α-ε) είτε όχι (25θ-ιδ) . 

25. Πραγμάτωςθ *l+ με *ʎ+ ςτο Π2_Γ 

  

Σφποσ ενιλικα 
Σφποσ  

παιδιοφ 
Λζξθ Ηλικία 

Φωνιεν 
που 

ακολουκεί 

Σονιςμζνθ 
ςυλλαβι 

Θζςθ 

α   vot
s
aϋlaca łotaϋʎaca βοτςαλάκια 02;01;01 a n Εν 

β luϋluði ϋʎuði λουλοφδι 02;01;11 u n Εν 

γ   psaϋliði paϋʎiði ψαλίδι 02;01;11 i n Εν 

ε  δaxtiϋliði δatiϋʎiði δαχτυλίδι 02;01;11 i n Εν 

ςτ ϋlikos ϋʎikoκ λφκοσ 02;01;11 i n Α 

η  kaliϋnixta  kaʎiϋnita  καλθνφχτα  02;01;11 i n Εν 

θ  ϋalo ϋaʎo άλλο 02;01;11 o o Τε 

κ ϋγala ϋgaʎa γάλα 02;01;11 a o Τε 

ι   miϋtula  miϋtuʎa  μυτοφλα  02;01;11 a o Εν 

ια ϋscilo ϋciʎo ςκφλο 02;01;11 o o Τε 

ιβ   koliϋbai koʎiϋbaʎi κολυμπάει 2;01.24 i o Εν 

  

Εξετάηοντασ τθν υπόκεςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ ι μθ γειτνιάηουςασ αφομοίωςθσ (long 

distance assimilation) μπορεί κανείσ να αιτιολογιςει τθν ουρανικοποίθςθ του πλευρικοφ 

από τα (25γ,ε,η,ιβ), όπου πζρα από το γειτνιάηον [+υψθλό, +πρόςκιο] [i] υπάρχει ζνα ακόμα 

μθ γειτνιάηον. Στθν περίπτωςθ του (25β) δεν υπάρχει γειτνιάηον φωνιεν που να 

δικαιολογεί τθν ουρανικοποίθςθ, οπότε θ αφομοίωςθ είναι μόνο εξ αποςτάςεωσ.  Σε όλεσ 

                                                           
14

 Εγγφτθτα (Proximity): Ο πυροδότθσ και ο ςτόχοσ «δεν μποροφν να διαχωριςτοφν με περιςςότερο 
από ζνα τεμάχιο μιασ διαφορετικισ μείηονασ κατθγορίασ»  (προςαρμογι από  Rose, 2004). 
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τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ θ κατεφκυνςθ τθσ αφομοίωςθσ είναι υποχωρθτικι. Μπορεί 

να υποκζςει κανείσ επίςθσ πωσ και τo (25ι) αφομοιϊνεται εξ αποςτάςεωσ από το μθ 

γειτνιάηον *i+. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ κατεφκυνςθ τθσ αφομοίωςθσ είναι προχωρθτικι.  

Υπάρχουν όμωσ και αντιπαραδείγματα ςτθν παραπάνω υπόκεςθ. Η ουρανικοποίθςθ ςτα 

(25α,θ,κ) δεν μπορεί να δικαιολογθκεί από το περιβάλλον, διότι δεν υπάρχει οφτε 

γειτνιάηον οφτε μθ γειτνιάηον τεμάχιο που να τθν δικαιολογεί. 

Η ουρανικοποίθςθ του πλευρικοφ ςε κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον εμφανίηεται 

αποκλειςτικά με το φωνιεν *i+ και όχι με το *e+, το οποίο γειτνιάηει αυςτθρά (ακολουκεί). 

Στο μοντζλο τθσ Γεωμετρίασ Χαρακτθριςτικϊν τα πρόςκια φωνιεντα ζχουν ςτον Κφριο 

ΤΟΡΟ άρκρωςθσ το χαρακτθριςτικό *ΚΟΩΝΙΚΟ+. Από το ΚΟΩΝΙΚΟ εξαρτάται το δυαδικό 

χαρακτθριςτικό   *πρόςκιο+ (anterior). Τα φωνιεντα είναι εγγενϊσ *-πρόςκια+ (Hume, 

1994:12).  Στθ φωνολογικι διδικαςία τθσ αφομοίωςθσ ςτο (26) το *πρόςκιο+ ι *κορωνικό+ 

διαχζει τον τόπο άρκρωςθσ ςε ζνα γειτνιάηον τεμάχιο. Στθν περίπτωςθ των  (γ,η) ςτο (25) το  

πρόςκιο φωνιεν διαχζει τον Φ-ΤΟΡΟ *κορ*-πρόςκιο++ (V-Place[cor[-ant++) χαρακτθριςτικό 

του ςτο πλευρικό που προθγείται. Το τεμάχιο *l+ είναι υποχαρακτθριςμζνο ωσ προσ τθν 

προςκιότθτα. Το *-πρόςκιο+ φωνθεντικό χαρακτθριςτικό του φωνιεντοσ που ακολουκεί 

διαχζει και γεμίηει τθν άδεια του υποδοχι (slot). Στθν περίπτωςθ αυτι τθρείται θ 

προχπόκεςθ τθσ διάχυςθσ (Condition of Spreading) που περιγράψαμε παραπάνω περί 

αυςτθρισ γειτνίαςθσ/ εγγφτθτασ. 

 (26) 

/ l i kos/  [ʎikos]  (λόγω ανφψωςθσ του φωνιεντοσ 

(vowel raising)) 

 [+cons] [-cons]    

      

 C-PLACE C-PLACE    

      

 ΚΟΩΝΙΚΟΣ V-PLACE    

 [   ]     

  ΚΟΩΝΙΚΟΣ    

      

  [-ΡΟΣΘΙΟ+    
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  Ο ουδζτεροσ κανόνασ  (default rule): /l/ [+ant+ ςε περιβάλλον με μθ-κορωνικά 

φωνιεντα όμωσ δεν ιςχφει, όπωσ φαίνεται από τα παραδείγματα ςτο  (20 β, δ, ε, ςτ, θ, ι, ιγ, 

ιδ, ιε).  Στα περιβάλλοντα αυτά όπωσ αναφζρκθκε και ςτο  (20), το πλευρικό 

πραγματϊνεται αμαρκάριςτο, χωρίσ, δθλαδι, να ουρανικοποιείται (ςχετικά με τθν 

ουρανικοποίθςθ δεσ και ςελ74). 

 Στθν αποβολι ςτο  (27) χάνεται μόνο το ςφμφωνο τθσ απλισ ζμβαςθσ και ποτζ το 

φωνιεν του πυρινα τθσ ςυλλαβισ, το οποίο επιβιϊνει ςε όλα τα παραδείγματα του πίνακα. 

Ρραγματϊνεται και ςε τονιςμζνθ (27β-ςτ) και ςε άτονθ (27α,η), ςε αρχικι (27β,ε,ςτ) ι 

ενδιάμεςθ ςυλλαβι (27α,γ,δ,η).  

 

27. Πραγμάτωςθ *l] με αποβολι 

  

Σφποσ 
ενιλικα 

Σφποσ  
παιδιοφ 

Λζξθ Ηλικία 
Φωνιεν 

που 
ακολουκεί 

Σονιςμζνθ 
ςυλλαβι 

Θζςθ 

1  sxoliϋko iϋko ςχολικό 02;00;24 i o Εν 

2 ϋlamɲa ϋamɲa λάμια 02;00;24 a n Α 
3  puϋlaci puϋaci πουλάκι 02;01;01 a n Εν 
4  puϋlaci puϋaci πουλάκι 02;01;11 a n Εν 

5 ,leϋkani eϋtani λεκάνθ 2;01.24 e n Α 

6 ϋlaκos ϋaκos λάκοσ 2;01.24 a n Α 

7   koliϋbane koiϋbaɲe κολυμπάνε 2;01.24 i o Εν 

 

Το πλευρικό αντικακίςταται από το ουρανικό (θχθρό) ραχιαίο τριβόμενο [j] ςτο  

(28) ςε τονιςμζνθ  ενδιάμεςθ (28α,β,γ) και ςε άτονθ τελικι ςυλαβι (28δ). Δεν πρόκειται για 

θμίφωνο, διότι τα θμίφωνα δεν μποροφν να βρίςκονται ςε κζςθ ζμβαςθσ. Στθ κζςθ αυτι 

ςυμφωνοποιοφνται. Τα θμίφωνα προζρχονται από ζνα υποκείμενο *i]15.  

28. Αντικατάςταςθ *l] με ραχιαίο τριβόμενο 

Σφποσ 
ενιλικα 

Σφποσ  
παιδιοφ 

Λζξθ Ηλικία 
Φωνιεν που 
ακολουκεί 

Σονιςμζνθ 
ςυλλαβι 

Θζςθ 

t
s
uϋliκra tuϋʝita τςουλικρα 02;01;01 i n ενδιάμεςθ 

puϋlaci puϋʝat
s
i πουλάκι 02;01;01 a n ενδιάμεςθ 

puϋlaci puϋʝaci πουλάκι 02;01;01 a n ενδιάμεςθ 
ϋbala ϋbaʝa μπάλα 02;01;11 a o τελικι 
 

 

                                                           
15

 Για αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ και ανάλυςθ του θμίφωνου δεσ Κάππα  (2013:51-53). 
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Ανακεφαλαίωςθ Π2_Γ 

Ραρατθροφμε ςτο  (29) πωσ το πλευρικό πραγματϊνεται πιςτά ςε όλα τα 

περιβάλλοντα. Η ΣΑ εμφανίηεται ςε άτονθ ςυλλαβι ςε όλεσ τισ κζςεισ και ςε τονιςμζνθ 

ενδιάμεςθ ςυλλαβι ςε λζξεισ-ςτόχουσ με τουλάχιςτον τρεισ ςυλλαβζσ. Η αντικατάςταςθ με 

[ð+ πραγματϊνεται ςε ενδιάμεςθ και τελικι  άτονθ και τονιςμζνθ ςυλλαβι. Το 

υπερωικοποιιθμζνο πλευρικό δικαιολογείται από το περιβάλλον λόγω διάχυςθσ (spreading)  

και πραγματϊνεται ςε άτονθ τελικι ςυλλαβι και ςε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ. Η 

ουρανικοποίθςθ που δικαιολογείται από το φωνθτικό περιβάλλον πραγματϊνεται ςε άτονθ 

ενδιάμεςθ και ςε τονιςμζνθ αρχικι και ενδιάμεςθ ςυλλαβι. Η ουρανικοποίθςθ που δε 

δικαιολογείται  από το φωνθτικό περιβάλλον ςε άτονθ ενδιάμεςθ και τελικι  ςυλλαβι και 

ςε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ ςυλλαβι.  Η ουρανικοποίθςθ εξ αποςτάςεωσ δεν δικαιολογείται 

από όλα τα παραδείγματα. Η αποβολι πραγματϊνεται ςε άτονθ αρχικι και  ςε αρχικι και 

ενδιάμεςθ τονιςμζνθ ςυλλαβι. Η αντικατάςταςθ με *ʝ] πραγματϊνεται και ςε τονιςμζνθ 

ενδιάμεςθ ςυλλαβι και ςε άτονθ τελικι ςυλλαβι.  

29. Ανακεφαλαίωςθ πραγμάτωςθσ *l]   ςτο Π2_Γ 

‘Ατονθ ςυλλαβι Τονιςμζνθ ςυλλαβι 

Αρχικι ενδιάμεςθ Τελικι Αρχικι ενδιάμεςθ Τελικι 

[l] [l] [l] [l] [l] [l] 
ΣΑ ΣΑ ΣΑ 

 
ΣΑ 

 

 

[ð] [ð] 

 

[ð] [ð] 

 

[ɫ] [ɫ] 
 

[ɫ] [ɫ] 

 

[ʎi] 

 

[ʎi] [ʎi] 

 

 

[ʎ] [ʎ] 

 

[ʎ] [ʎ] 

Ø Ø 
 

Ø Ø 
 

  
[ʝ] 

 
[ʝ] 

 Στο ςθμείο αυτό επιςθμαίνεται πωσ το ςυγκεκριμζνο παιδί παρουςιάηει τρεισ 

διαφορετικζσ αντικαταςτάςεισ με *ɫ], [ð+ και *ʝ+. Η αντικατάςταςθ με *ɫ+ ζχει δικαιολογθκεί 

από το περιβάλλον, υπάρχουν όμωσ και αντιπαραδείγματα. Η αντικατάςταςθ με *ð] 

δικαιολογείται από το ότι ζχει τον ίδιο τόπο άρκρωςθσ με το πλευρικό και από το γεγονόσ 

πωσ ςτθ Κλίμακα τθσ Συμφωνικισ Ιςχφοσ (30) είναι ιςχυρότερο από το πλευρικό [l]. To [ʝ] 

από τθν άλλθ είναι ουρανικοποιθμζνο ραχιαίο τριβόμενο και δικαιολογείται, διότι είναι 

ιςχυρότερο, όπωσ και θ περίπτωςθ αντικατάςταςθσ με [ð]. Ο τόποσ όμωσ άρκρωςθσ 

αλλάηει ςτθν περίπτωςθ του ραχιαίου τριβόμενου. Σθμειϊνεται, επίςθσ, πωσ και το 

πλευρικό και  το *ʝ] ζχουν κετικι τιμι ςτο Δ.Χ. τθσ θχθρότθτασ.  
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30. . Κακολικι Κλίμακα υμφωνικισ Ιςχφοσ  (Lass , 1984:177) 

 

Στιγμικά>>Διαρκι>>Ζρρινα>>Υγρά>>Ημίφωνα>>Φωνιεντα 

ιςχυρά                                                                                                                                                αςκενι 

4.1.3  Π3_Γν (2;01.26-2;03.01) 

Το ςφνολο των δεδομζνων παρουςιάηεται ςτο (31), όπου το παιδί Ρ3_Γν (2;01.26-

2;03.01) ςτισ ςτρατθγικζσ του εντάςςει τθν ςυμφωνικι αρμονία (32) και τθν αποβολι(33 

α,β). 

31. Πραγματώςεισ *l+ ςτο Π3_Γν (2;01.26-2;03.01) 

 Ειςαγόμενοσ 
τφποσ 

Πιςτότθτα Αποβολι Α 

2;1.26 11 10 1 0 
2;2.22 10 10 0 0 
2;3.00 14 14 0 0 
2;3.01 19 17 1 1 
Σφνολο 54 51 2 1 
 

 

 

 

 

   

Η κατάκτθςθ του πλευρικοφ 

ςτο ςυγκεκριμζνο παιδί είναι 

πλιρθσ ςτο (34), διότι 

πραγματϊνεται με πιςτότθτα 

το πλευρικό ςε ποςοςτό 94%. 

Ακολουκεί θ αποβολι με 

ποςοςτό 4% και θ ΣΑ με 

ποςοςοτό 2%16.  

                                                           
16

 Ουςιαςτικά θ αποβολι και θ ΣΑ ςφοροφν δφο γλωςςικά δείγματα, οπότε για το ςυγκεκριμζνο 
παιδί κα ςχολιαςτοφν μόνο οι πιςτζσ πραγματϊςεισ.   

(32)         eϋlafi                         eϋvafi         2;3.01 ελάφι 

(33) 

 

α. ϋκalasa t
ɕ
a:ʃa 2;1.26 κάλαςςα 

 β. luϋluδja  uϋluʑa 2;3.01 λουλοφδια 

34. Ποςοςτά κατάκτθςθσ *l+ ςτο Π3_Γν (2;01.26-2;03.01) 

 

 

94%

4% 2%

Ριςτότθτα

αποβολι

ΣΑ
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Το πλευρικό πραγματϊνεται ςτο  (35) και ςε τονιςμζνθ (κ-ιγ) και ςε άτονθ ςυλλαβι 

(α-θ), ςε όλεσ τισ πικανζσ κζςεισ (αρχικι, ενδιάμεςθ και τελικι). 

35. Παραδείγματα πιςτισ πραγμάτωςθσ του πλευρικοφ 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ  παιδιοφ Ηλικία Λζξθ 

ά
το

νθ
 ς

υ
λλ

α
β

ι
 

α αρχικι leϋfta leϋta 2;3.00 λεφτά 

β αρχικι luϋluδi luϋluzi 2;1.26 λουλοφδι 

γ ενδιάμεςθ elaϋfac
ɕ
i elaϋtac

ɕ
i 2;3.01 ελαφάκι 

δ ενδιάμεςθ aleϋpu aleϋpu  2;3.01 αλεποφ 

ε ενδιάμεςθ aloϋγac
ɕ
i aloϋγac

ɕ
i 2;3.01 αλογάκι 

ςτ τελικι ϋbala ϋbala 2;2.22 μπάλα 

η τελικι ϋvale ϋlale 2;2.22 βάλε 

θ τελικι ϋksilo ϋt
s
ilo 2;3.01 ξφλο 

ς
ε 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 

ς
υ

λλ
α

β
ι

 

κ αρχικι ϋlaspi ϋlapi  2;3.01 λάςπθ 

ι ενδιάμεςθ maksiϋlari mat
s
iϋlai 2;2.22 μαξιλάρι 

ια ενδιάμεςθ baϋloni baϋloni 2;2.22 μπαλόνι 

ιβ ενδιάμεςθ petaϋluδα petaϋluza 2;1.26 πεταλοφδα 

ιγ τελικι xodrobaϋla dobaϋla 2;3.01 χοντρομπαλά 

 

Ανακεφαλαίωςθ κατάκτθςθ *l+ ςτο Π3_Γν 

 Στο  (36) το Ρ3_Γν πραγματϊνει πιςτά το πλευρικό ςε όλεσ τισ κζςεισ, ενϊ θ ΣΑ 

παρουςιάηεται μόνο ςε ζνα περιβάλλον ςε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ ςυλλαβι και θ αποβολι 

ςε άτονθ αρχικι και ενδιάμεςθ ςυλλαβι. 

36. τρατθγικζσ πραγμάτωςθσ *l+ ςτο  Π3_Γν 

  Άτονθ ςυλλαβι Τονιςμζνθ ςυλλαβι 

  Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι 

Ρ
3

_Γ
 [l] [l] [l] [l] [l] [l] 

        ΣΑ   

Ø Ø         
 

Ππωσ και το παιδί Ρ1_Χρ ζτςι και το παιδί Ρ3_Γν ζχει μεγαλϊςει ςτο κυρίαρχα 

διαλεκτικό περιβάλλον τθσ ανατολικισ Κριτθσ και δε χρθςιμοποιεί το ουρανικοποιθμζνο 

πλευρικό για να αντικαταςτιςει το αμαρκάριςτο πλευρικό. 
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4.1. 4.Π4_τ (2;01.03-2;03.14)  

  

Το Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) πζρα από τθν πιςτι πραγμάτωςθ πραγματϊνει το 

πλευρικό ςτο  (37) και με ςυμφωνικι αρμονία ςτο (38). 

37. Πραγματώςεισ *l+ ςτο Π4_τ (2;01.03-2;03.14) 

 
Ειςαγόμενοσ τφποσ Πιςτότθτα Α 

2;01;13 23 23 1 

2;01;24 24 24 0 

2;03;14 18 18 0 

Σφνολο 65 65 1 
  

(38) taϋtazio 2;01;13 γαλάηιο 

  

Η κατάκτθςθ είναι πλιρθσ ςε ποςοςτό 98%, ὀπωσ φαίνεται και ςτο (39). 

39. Ποςοςτά πραγμάτωςθσ *l+ ςτο Π4_τ (2;01.03-2;03.14) 

 

 

98%

2%

Κατάκτθςθ *l] Π4_τ

Ριςτότθτα

ΣΑ
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Το πλευρικό πραγματϊνεται και ςε άτονθ (40 α-κ) και τονιςμζνθ ςυλλαβι (40 ι-ιδ) 

ςε όλεσ τισ πικανζσ κζςεισ (αρχικι, ενδιάμεςθ και τελικι). Από τα δεδομζνα δε βρζκθκε 

πραγμάτωςθ ςε τονιςμζνθ τελικι ςυλλαβι.   

40. Παραδείγματα πραγμάτωςθσ *l+ ςτο Π4__τ 
 

  

Θζςθ Σφποσ ενιλικα 

Σφποσ  

παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

ά
το

νθ
 ς

υ
λλ

α
β

ι
 

1 αρχικι ϋlaba ϋlaba 2;03;14 λάμπα 

2 ενδιάμεςθ poϋδilato poϋdilato 2;01;24 ποδιλατο 

3 ενδιάμεςθ ϋmelisa ϋmelita 2;01;24 μζλιςςα 

4 ενδιάμεςθ ϋaloɣo ϋalolo 2;01;13 άλογο 

5 ενδιάμεςθ luϋluδι luϋludi 2;01;13 λουλοφδι 

6 τελικι koϋpela peϋpela 2;01;24 κοπζλα 

7 τελικι pataϋtules tataϋtule 2;01;24 πατατοφλεσ 

8 τελικι pisϋtoli tiϋtoli 2;01;13 πιςτόλι 

9 τελικι kaϋpelo paϋpelo 2;01;13 καπζλο 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

  10 αρχικι ϋlira ϋlira 2;03;14 λφρα 

 11 ενδιάμεςθ aɤeϋlaδa aɤeϋlaδa 2;03;14 αγελάδα 

 12 ενδιάμεςθ eϋleni leϋleni 2;01;13 Ελζνθ 

 13 ενδιάμεςθ pasxaϋlitsa tataϋlita 2;01;24 παςχαλίτςα 

 14 ενδιάμεςθ petaϋluδa tetaϋluδα 2;03;14 πεταλοφδα 

 

Ανακεφαλαίωςθ  κατάκτθςθσ *l+ ςτο Π4_τ 

 Το Ρ4_Στ ζχει κατακτιςει το πλευρικό ςε όλεσ τισ πικανζσ κζςεισ. Η μόνθ 

ςτρατθγικι είναι θ ΣΑ, θ οποία πραγματϊνεται ςε ενδιάμεςθ τονιςμζνθ ςυλλαβι.  

41. Κατάκτθςθ *l] ςτο Π4_τ 

Άτονθ ςυλλαβι Τονιςμζνθ ςυλλαβι 

Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι 

[l] [l] [l] [l] [l]   

    
ΣΑ   
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Ανακεφαλαύωςη κατϊκτηςησ [l] 
 

Αφοφ μελετικικε θ κατάκτθςθ του πλευρικοφ ςε κάκε παιδί ξεχωριςτά, ςτο  (42) 

παρατθροφμε τα ακόλουκα: 

 ςφμφωνα με το κριτιριο τθσ ςυχνότθτασ που τζκθκε (δεσ ςελ.  14) τα παιδιά 

Ρ1_Χρ, Ρ3_Γν και Ρ4_Στ ζχουν κατακτιςει πλιρωσ το πλευρικό, ενϊ το Ρ2_Γ το ζχει 

κατακτιςει μερικϊσ.  

 και ςτα τζςςερα παιδιά, ανεξάρτθτα από τον βακμό κατάκτθςθσ το πλευρικό 

πραγματϊνεται και με ΣΑ. 

 ςτα τρία από τα τζςςερα παιδιά αποβάλλεται. 

 το Ρ2_Γ από τθν δυτικι Κριτθ πραγματϊνει το ουρανικοποιθμζνο ςε μθ κατάλλθλα 

φωνθτικά περιβάλλοντα. Το Ρ1_Χρ πραγματϊνει το πλευρικό με ουρανικοποίθςθ 

ςε τελικι άτονθ ςυλλαβι με το *-πρόςκιο, -ςτρογγυλό+ *a]. 

 τo Ρ2_Γ παρουςιάηει ποικιλία ςτρατθγικϊν κακϊσ αντικακιςτά το πλευρικό με   [ð], 

[ʝ]  ι  [ɫ]. 

42. υνολικι παρουςίαςθ ςτρατθγικών κατάκτθςθσ ανά παιδί και ανά περιβάλλον 

  Άτονθ ςυλλαβι Τονιςμζνθ ςυλλαβι 

  Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι 

Ρ
1

_Χ
ρ

 [l] [l] [l] [l] [l] [l] 

 
ΣΑ 

    

 
Ø 

  
Ø Ø 

  

[ʎa] 
   

Ρ
2

_Γ
 

[l] [l] [l] [l] [l] [l] 

ΣΑ ΣΑ ΣΑ 
 

ΣΑ 
 

 

[ð] [ð] 

 

[ð] [ð] 

 

[ɫ] [ɫ] 
 

[ɫ] [ɫ] 

 

[ʎi] 

 

[ʎi] [ʎi] 

 

 

[ʎ] [ʎ] 

 

[ʎ] [ʎ] 

Ø Ø 
 

Ø Ø 
 

  
[ʝ] 

 
[ʝ] 

 

Ρ
3

_Γ
ν [l] [l] [l] [l] [l] [l] 

    
ΣΑ 

 Ø Ø 
    

Ρ
4

_Σ
τ 

[l] [l] [l] [l] [l] 
 

    
ΣΑ 
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Εξετάηοντασ το περιβάλλον τον ςτρατθγικϊν ςτον πίνακα (43)ανεξάρτθτα από τθ 

μεταβλθτι που αφορά το κάκε παιδί ξεχωριςτά, παρατθρείται πωσ ςε ςυγκεκριμζνα 

περιβάλλοντα εμφανίηονται περιςςότερεσ ςτρατθγικζσ, όπωσ για παράδειγμα ςε τονιςμζνθ 

ενδιάμεςθ ςυλλαβι εμφανίηονται ζξι (6) διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ πζραν τθσ πιςτισ 

πραγμάτωςθσ και ςε άτονθ τελικι ςυλλαβι πζντε (5). Αντίκετα, ςε τονιςμζνθ αρχικι και 

τελικι ςυλλαβι εμφανίηονται δφο (2 )ςτρατθγικζσ.  

Ραρατθροφμε, επίςθσ, πωσ οι ατομικζσ ςτρατθγικζσ του Ρ2_Γ (ςτο 42) εμφανίηονται 

ςε ςυγκεκριμζνα περιβάλλοντα. Από τα παραπάνω μποροφμε να ςυμπεράνουμε πωσ από 

τα δεδομζνα μασ: Οι ατομικζσ ςτρατθγικζσ εμφανίηονται ςε ςυγκεκριμζνα περιβάλλοντα 

που αιτιολογοφν τθ ςτρατθγικι, υπάρχουν όμωσ και αντιπαραδείγματα των κανόνων, 

ςτοιχείο που αιτιολογεί τθν ποικιλία ςτο ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο. Η ΣΑ και θ 

αποβολι εμφανίηονται, χωρίσ όμωσ να παίηουν κεντρικό ρόλο ςτθν κατάκτθςθ του *l]. Η 

κατάκτθςθ του ουρανικοποιθμζνου πλευρικοφ ςχετίηεται με τθν ςυχνότθτά του ςτο 

περιβάλλον όπου μεγαλϊνει το παιδί. Το Ρ2_Γ, δθλαδι,  που προζρχεται από περιβάλλον 

χωρίσ το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό μετά από *i] ςτον ειςαγόμενο τφπο, αντικακιςτά το 

πλευρικό με το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε ποικίλα περιβάλλοντα. Τα παιδιά Ρ1_Χρ και 

Ρ3_Γν πραγματϊνουν το ουρανικοποιθμζνο περιβάλλον μόνο ςε κατάλλθλο φωνθτικό 

περιβάλλον (δεσ 5.2.2) (εκτόσ από τθ μεμονωμζνθ περίπτωςθ *a]ω ςτο Ρ1_Χρ). Ενϊ, 

δθλαδι, υπάρχει ςτισ λζξεισ ςτόχουσ του ενιλικα ςτα παρόντα δεδομζνα θ 

ουρανικοποίθςθ, δεν υπεργενικεφεται όπωσ ςτο Ρ2_Γ, αλλά πραγματϊνεται με 

ςτακερότθτα ςτο κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον. 

43. Κατάκτθςθ *l] ανά περιβάλλον 

  άτονθ ςυλλαβι Τονιςμζνθ ςυλλαβι 

  Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι 

Ριςτότθτα [l] [l] [l] [l] [l] [l] 

ΣΑ ΣΑ ΣΑ ΣΑ 
 

ΣΑ 
 Ουρ/νο πλευρ. 

 

[ʎ] [ʎ] [ʎ] [ʎ] 

 Υπερ/νο πλευρ. 
  

[ɫ] 
 

[ɫ] 
 Αποβολι Ø Ø 

 
Ø Ø Ø 

Αντικατάςταςθ με *ð] 

 

[ð] [ð] 

 

[ð] [ð] 

Αντικατάςταςθ με *ʝ] 
  

[ʝ] 
 

[ʝ] 
 Αρικμόσ ςτρατθγικών 2 4 5 2 6 2 
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4.2 Η κατϊκτηςη του ουρανικοποιημϋνου πλευρικού [ʎ] 

Ππωσ ζχουμε επιςθμάνει (βλ. ςελ.7), το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό  αποτελεί 

ιδιάηουςα περίπτωςθ για τθ γλωςςικι κατάκτθςθ ςτθν περιοχι τθσ Κριτθσ, διότι ςτθ 

γλϊςςα ςτόχο το *l+ παρουςιάηεται ουρανικοποιθμζνο ςε κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον, 

όπωσ για παράδειγμα *periϋvoli]->[peri’voʎi]. Στα νζα ελλθνικά το *l] ουρανικοποιείται μόνο 

όταν  ακολουκεί το *+πρόςκιο, +υψθλό φωνιεν+*i+ και τα φωνιεντα *a,o,e+, όπωσ *maliϋa] 

/maʎa/, [ϋilios]/ϋiʎos/, [eliϋes] [eϋʎes],  

Στο παρόν υποκεφάλαιο κα εξετάςουμε πρϊτα τθν παραγωγι του 

ουρανικοιθμζνου πλευρικοφ ςε περιβάλλον [iΦ] και ςτθ ςυνζχεια τθ διαλεκτικι παραγωγι 

ςε περιβάλλον [i] ςτα δφο από τα τζςςερα παιδιά, ςε αυτά, δθλαδι, που μεγάλωςαν ςτο 

κυρίαρχα διαλεκτικό περιβάλλον τθσ ανατολικισ Κριτθσ (Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) και Ρ3_Γν 

(2;01.26-2;03.01)).  

4.2.1 Η κατϊκτηςη του ουρανικοποιημϋνου πλευρικού ςε περιβϊλλον iΥ 

Στο  (44) παρουςιάηονται οι ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφν τα παιδιά για να 

πραγματϊςουν το πλευρικό ςε περιβάλλον *iΦ+, κακϊσ και ο αρικμόσ των γλωςςικϊν 

δειγμάτων των παιδιϊν ανά ςτρατθγικι.  

44. υνολικά δεδομζνα πραγματώςεων ουρανικοποιθμζνου πλευρικοφ ςε περιβάλλον *_iV+ 

    
Ειςαγόμενο 

τφποσ Πιςτότθτα 

Πιςτότθτα 
ωσ προσ 

[l] 

Πιστότητα 
πλευρικό/ 

υπερ/ποίηση 
Αντικατάςταςθ 

με ʝ Α 

Ρ1_Χρ  2;00.13 13 13 
    Ρ1_Χρ  2;00.14 1 1 
    Ρ2_Γ  02;00;24 5 3 
  

1 1 

Ρ2_Γ  02;01;01 2 1 
  

1 
 Ρ2_Γ  02;01;11 5 1 

 
1 3 

 Ρ2_Γ  2;01.24 4 3 
  

1 
 Ρ3_Γν  2;1.26 2 

 
2 

   Ρ3_Γν  2;3.00 1 1 
    Ρ3_Γν  2;3.01 2 1 1 

   Ρ4_Στ  2;01;13 2 1 
   

1 

Ρ4_Στ  2;01;24 4 1 
   

3 

Ρ4_Στ  2;03;14 3 1 
   

2 

Σφνολο   44 27 3 1 6 7 
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Στθν πρϊτθ γραμμι του  (44) παρατθροφμε τισ ςτρατθγικζσ που επιλζγονται από τα 

παιδιά προκειμζνου να πραγματϊςουν τθ γλϊςςα-ςτόχο, οι οποίεσ είναι: 

 θ πιςτότθτα και ωσ προσ τθν πλευρικότθτα και ωσ προσ τθν ουρανικοποίθςθ, 

 θ πιςτότθτα μόνο ωσ προσ τθν πλευρικότθτα, 

 θ πιςτότθτα ωσ προσ τθν πλευρικότθτα και υπερωικοποίθςθ ,  

 θ αντικατάςταςθ με [ʝ], 

 θ ςυμφωνικι αρμονία  

Ραρατθρϊντασ το διάγραμμα (45) βλζπουμε τθ ςυνολικι κατάκτθςθ τθσ 

ουρανικοποίθςθσ και ςτα τζςςερα παιδιά με τον πιςτό τφπο να ζχει μερικϊσ κατακτθκεί 

(61%). Τθν πλευρικότθτα να ανζρχεται ςτο 70% μαηί με τθν υπερωικοποίθςθ του πλευρικοφ 

(2%) και τθν αντικατάςταςθ με αμαρκάριςτο πλευρικό (7%). H αντικατάςταςθ με *ʝ] 

ανζρχεται ςτο 14% και θ ςυμφωνικι αρμονία ςε ποςοςτό 16%.  

45. υνολικι παρουςίαςθ κατάκτθςθσ *ʎiV] 

 

Ππωσ και προθγουμζνωσ, κα εξετάςουμε τα δεδομζνα ξεχωριςτά για το κάκε παιδί 

προκειμζνου να παρατθριςουμε τθν αναμενόμενθ ατομικι ποικιλία, κακϊσ κάκε παιδί 

φαίνεται να επιλζγει διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ. Οι ςτρατθγικζσ αυτζσ ζχουν διαφορετικι 

δυναμικι. 

Ριςτότθτα
61%

Ριςτότθτα ωσ 
προσ *l]

7%

Ριςτότθτα ωσ 
προσ το πλευρικό 
και υπερ/ποίθςθ

2%

Αντικατάςταςθ 
με j
14%

ΣΑ
16%

Πραγμάτωςθ ʎi Φ
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Ριο αναλυτικά, όταν ςτον ειςαγόμενο τφπο του ενθλίκου πραγματϊνεται το 

πλευρικό και ακολουκεί το *+πρόςκιο, +υψθλό i+ και  φωνιεν, τότε ςτον παιδικό λόγο 

παρατθροφμε πωσ το παιδί Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) πραγματϊνει πάντοτε πιςτά το 

ειςαγόμενο  (46) ςε τονιςμζνθ τελικι ςυλλαβι (46 α-ιγ). 

46. Πιςτι πραγμάτωςθ *ʎ+ ςε περιβάλλον *iΦ+  ςτο Π1_Χρ 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ  παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

 

α τελικι ʝa’ʎa ʝa’ʎa γυαλιά 2;00.13 

β τελικι ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

γ τελικι ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

δ τελικι ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

ε τελικι a’ʎos a’ʎo αλλιϊσ 2;00.13 

ςτ τελικι ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

η τελικι ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

θ τελικι ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

κ τελικι ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

ι τελικι ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

ια τελικι ʝa’ʎa ʝa’ʎa γυαλιά 2;00.13 

ιβ τελικι ko’ʎe ko’ʎe κολιζ 2;00.13 

ιγ τελικι ko’ʎe ko’ʎe κολιζ 2;00.14 

 

Το Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) πραγματϊνει μεν το πλευρικό πιςτά (47), ακολουκεί 

όμωσ και άλλεσ τρεισ ςτρατθγικζσ. Ρραγματϊνει το πλευρικό ωσ *ʝ]  ι [ɲ] ι *ɫ] (δεσ και ςελ 

39). Η δεφτερθ και τρίτθ περίπτωςθ είναι μεμονωμζνεσ (2/16 γλωςςικά δείγματα). 

Ρραγματϊνει πιςτά το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςτο (47) ςε άτονθ αρχικι (47α) 

και  τελικι ςυλλαβι (47β) και ςε τονιςμζνθ τελικι ςυλλαβι (47γ-θ). 

47. Πιςτζσ πραγματώςεισ *ʎ+ ςτο Π2_Γ 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ  παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

ά
το

ν.
 

ς
υ

λ.
 α αρχικι ʎoϋdari ʎoϋdali λιοντάρι 2;01.24 

β τελικι ϋçiʎa  ϋciʎa   χείλια  02;01;11 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

 γ τελικι vageϋʎo adeϋʎo Βαγγελιϊ 02;00;24 

δ τελικι vageϋʎo vaʝeϋʎo Βαγγελιϊ 02;00;24 

ε τελικι vageϋʎo vadeϋʎo Βαγγελιϊ 02;00;24 

ςτ τελικι akroʝaϋʎa adadaϋʎa ακρογιαλιά 02;01;01 

η τελικι ʝaϋʎa ʝaϋʎa γυαλιά 2;01.24 

θ τελικι koϋʎe toϋʎeʎ κολιζ 2;01.24 

κ τελικι maϋʎa  maϋʎa μαλλιά 02;00;24 

 

 Το Ρ2_Γ αντικακιςτά το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό με το ραχιαίο τριβόμενο [ʝ] 

ςτο  (48) ςε άτονθ τελικι ςυλλαβι (48 α,β) και ςε τονιςμζνθ τελικι ςυλλαβι (48 γ-ε). 
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48. Αντικατάςταςθ *ʎ+ με *ʝ] 

    
Θζςθ Σφποσ ενιλικα 

Σφποσ  
παιδιοφ 

Λζξθ Ηλικία 

ά
το

ν.
 

ς
υ

λ.
 

α τελικι ϋkaʎa ϋkaʝa Κάλλια 02;00;24 

β τελικι ϋiʎos ϋiʝos ο ιλιοσ 02;01;11 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 

ς
υ

λλ
α

β
ι

 

γ τελικι  kiϋʎa   iϋʝa  κοιλιά του 02;01;11 

δ τελικι  koϋʎe  toϋʝe κολιζ 02;01.24 

ε τελικι  akrojaϋʎes  teʎeϋʝes ακρογιαλιζσ 02;00;24 

 

Το Ρ2_Γ πραγματϊνει το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό με ςυμφωνικι αρμονία 

προχωρθτικισ κατεφκυνςθσ και μεταβάλλεται φωνθτικά το πλευρικό τεμάχιο ωσ προσ το 

Δ.Χ. *+ζρρινο+ (αλλαγι ΤρΑ) [maʎa]-> /maɲaϋμαλλιάϋ (02;00;24). 

Η περίπτωςθ του *ɫ] [puϋʎa]/ϋpuła/  αιτιολογείται εν μζρει από το φωνιεν [a+ που 

ακολουκεί, όπωσ ςυμβαίνει και ςτα βόρεια ιδιϊματα (Κοντοςόπουλοσ, 1994). Το πλευρικό 

αφομοιϊνεται από το *-πρόςκιο, +χαμθλό+ φωνιεν *a+ που ακολουκεί (υποχωρθτικι 

αφομοίωςθ). To γλωςςικό δείγμα είναι όμωσ μεμονωμζνο και δε δικαιολογείται από τουσ 

ειςαγόμενουσ τφπουσ τθσ γλϊςςασ ςτόχου, υπό τθν ζννοια ότι αντίςτοιχοσ τφποσ κα ιταν 

αναμενόμενοσ ςε παιδί που κατακτά τθ γλϊςςα ςτθ βόρειο Ελλάδα, όχι όμωσ και ςτθν 

Κριτθ. 

  

              Το Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ςτο (49) 

ζχει κατακτιςει μερικϊσ το 

ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε ποςοςτό 

50% (οριακά). Αντικακιςτά το *ʎ+ με *ʝ+ ςε 

ποςοςτό 38%. Η ΣΑ και θ υπερωικοποίθςθ 

του πλευρικοφ πραγματϊνονται ςε ποςοςτό 

6% θ κακεμιά.  

 

 

49.  H κατάκτθςθ του *ʎiV+ ςτο Π2_Γ (2;00.07-

2;01.24) 

 

 

Στο παιδί Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) θ κατάκτθςθ του *ʎ] ςτο  (50) ανζρχεται ςε 

ποςοςτό 40%. Το παιδί αντικακιςτά  το *ʎ+ με  το αμαρκάριςτο πλευρικό ςε ποςοςτό 60%.   

Ριςτότ
θτα
50%

Ριςτότ
θτα 

πλευρι
κό/ 

υπερ/π
οίθςθ

6%

Αντικατ
άςταςθ 

με j
38%

ΣΑ
6%
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50. Η κατάκτθςθ του *ʎiV+ ςτο Π3_Γν (2;01.26-2;03.01) 

 

 Στο  (51) το Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) πραγματϊνει πιςτά το ουρανικοποιθμζνο 

πλευρικό ςε άτονθ αρχικι ςυλλαβι  (51α) και ςε τελικι τονιςμζνθ ςυλλαβι (51β).  Οι 

κζςεισ αυτζσ είναι ψυχογλωςςολογικά εξζχουςεσ ( prominent). 

51. Πιςτι πραγμάτωςθ *ʎ+ Π3_Γν 

    Θζςθ 
Σφποσ 
ενιλικα 

Σφποσ  
παιδιοφ 

Λζξθ Ηλικία 

άτ. ςυλ. α αρχικι ʎoϋdari ʎoϋdai λιοντάρι 2;3.00 

τον. ςυλ. β τελικι spiϋʎa piϋʎa  ςπθλιά 2;3.01 

  

Το Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) αντικακιςτά το *ʎ+ με το αμαρκάριςτο μθ 

ουρανικοποιθμζνο πλευρικό *l] ςτο  (52) ςε άτονθ (α,β) και ςε τονιςμζνθ (γ) τελικι 

ςυλλαβι. 

52. Πραγμάτωςθ *ʎ] με *l] 

  
  

Θζςθ 
Σφποσ 
ενιλικα 

Σφποσ  
παιδιοφ 

Λζξθ Ηλικία 

άτ. ςυλ. 
α τελικι staˈfiʎa  taˈc

ɕ
ila  ςταφφλια 2;1.26 

β τελικι ϋiʎos ϋilo ιλιοσ 2;1.26 

τον. ςυλ. γ τελικι ʝaϋʎa leϋla γυαλιά 2;3.01 

 

Στο παιδί Ρ3_Γν ζχουμε τθν πιο αναμενόμενθ ςυμπεριφορά κατά τθν φωνολογικι 

κατάκτθςθ του ουρανικοποιθμζνου πλευρικοφ, διότι πραγματϊνει τον αμαρκάριςτο τφπο. 

Σταδιακά αναδφεται και ο ουρανικοποιθμζνοσ τφποσ. 

ʎ faith 
output

40%
l faith 

[lateral]
60%
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Στο Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) παρατθροφμε ςτο  (53) πωσ θ ςυμφωνικι αρμονία 

ςυνεχίηει να παίηει ςθμαντικό ρόλο και ανζρχεται ςτθν  τάξθ του 78%. Ο τφποσ 

πραγματϊνεται πιςτά ςε ποςοςτό 22%. Άλλεσ ςτρατθγικζσ δεν εμφανίηονται.  

 

53. Π4_τ (2;01.03-2;03.14) Η κατάκτθςθ του *ʎ iV] 

 

Το Ρ4_Στ πραγματϊνει το *ʎ+ με ςυμφωνικι αρμονία ςε άτονθ  αρχικι ςυλλαβι (54 

α-γ). Στα παραδείγματα αυτά θ κατεφκυνςθ τθσ αρμονίασ είναι υποχωρθτικι. Στθν 

περίπτωςθ αυτι το τεμάχιο αφομοιϊνεται ωσ προσ το τρόπο άρκρωςθσ *κλειςτό+. Σε άτονθ 

τελικι ςυλλαβι πραγματϊνεται με ΣΑ (54 δ) με τθν κατεφκυνςθ τθσ αρμονίασ να είναι 

προχωρθτικι (δεσ και υποςθμείωςθ 10). Στο (54δ) το πλευρικό αφομοιϊνεται ωσ προσ τον 

τρόπο άρκρωςθσ *τριβόμενο+.  Η άτονθ ςυλλαβι δεν είναι ψυχογλωςςολογικά εξζχουςα. Σε 

τονιςμζνθ ςυλλαβι θ ΣΑ πραγματϊνεται ςε τελικι ςυλλαβι (54 ε,ςτ) και θ κατεφκυνςθ 

είναι προχωρθτικι. Εδϊ θ αφομοίωςθ είναι ολικι κακϊσ το πλευρικό αφομοιϊνετα και ωσ 

προσ τον τόπο άρκρωςθσ *ΑΧΙΑΙΟΣ+ και ωσ προσ τον τρόπο άρκρωςθσ *τριβόμενο+. 

54. Πραγμάτωςθ *ʎ+ με Α ςτο Π4_τ 

    
Θζςθ 

Σφποσ 

ενιλικα 

Σφποσ  

παιδιοφ 
Λζξθ Ηλικία 

ά
το

νθ
 ς

υ
λλ

α
β

ι
 α αρχικι ʎoϋdari doϋdari λιοντάρι 2;01;13 

β αρχικι ʎoϋdari doϋdari λιοντάρι 2;01;24 

γ αρχικι ʎoϋdari doϋdari λιοντάρι 2;03;14 

δ τελικι ϋɕaʎa ɕaɕa κιάλια 2;01;24 

το
ν.

 

ς
υ

λ.
 ε τελικι ʝaϋʎa ʝaϋʝa γυαλιά 2;01;24 

ςτ τελικι akroʝaʎa akroʝaʝa ακρογιαλιά 2;03;14 

 

 

Ριςτότθτα 
[ʎ]

22%

ΣΑ
78%

Κατάκτθςθ /ʎ/
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 Το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςτο  (55) πραγματϊνεται πιςτά ςε τελικι άτονθ  

(55α) ι τονιςμζνθ ςυλλαβι (55 β,γ). 

55. Πιςτι πραγμάτωςθ *ʎ] ςτο Π4_τ 

    
Θζςθ 

  Σφποσ               
ενιλικα 

Σφποσ  
παιδιοφ 

Λζξθ Ηλικία 

άτ. ςυλ. α τελικι ϋsteʎos ‘teʎoκ Στζλιοσ 2;01;13 

τον. ςυλ. 
β τελικι   spiϋʎa   piϋʎa Σπθλιά 2;01;24 

γ τελικι  ʝaϋʎa  ʝaϋʎa Γυάλια 2;03;14 

  

Η δυναμικι τθσ ΣΑ ςτο ςυγκεκριμζνο παιδί εντυπωςιάηει, διότι κα μποροφςε να 

πραγματϊνει το αμαρκάριςτο πλευρικό, το οποίο ζχει πλιρωσ κατακτιςει. 

Ανακεφαλαύωςη  κατϊκτηςησ [ʎiΥ] 
 

Στο ςυγκεκριμζνο περιβάλλον *ʎiV+ τα παιδιά ζχουν αρχίςει να κατακτοφν το 

ουρανικοποιθμζνο *ʎ+ με τα παιδιά τθσ Ανατολικισ Κριτθσ που ζχουν μεγαλϊςει ςε 

κυρίαρχα διαλεκτικό περιβάλλον να το ζχουν κατακτιςει ςε ποςοςτό 100%ˑ θ Ρ1_Χρ 

(2;00.07-2;00.13) και  με 40% το Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01).Το Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ζχει μεν 

κατακτιςει το *ʎ]iV ςε ποςοςτό 60%, εμφανίηει όμωσ και άλλεσ ςτρατθγικζσ.  Τα ςυνολικά 

ποςοςτά των παιδιϊν δείχνουν πωσ θ κατάκτθςθ του ουρανικοποιθμζνου πλευρικοφ δεν 

είναι πλιρθσ (45). 

Το χαμθλό ποςοςτό του Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) κατάκτθςθσ του *ʎiΦ+ 

δικαιολογείται τα υπολλείματα (relics) από το αρχικό ςτάδιο κατάκτθςθσ, γεγονόσ που 

πιςτοποιείται από το υψθλό ποςοςτό τθσ ςυμφωνικισ αρμονίασ (78%).   

Τα παιδιά, δθλαδι τθσ Ανατολικισ Κριτθσ φαίνεται να κατακτοφν τθν πλευρικότθτα 

μαηί με τθν ουρανικοποίθςθ. Η ςυχνότθτα τθσ γλϊςςασ ςτόχου, δθλαδι, παίηει κακοριςτικό 

ρόλο, διότι  πζρα από το πλευρικό ςε περιβάλλον *iV+,τα παιδιά εκτίκενται και ςε γλωςςικά 

δείγματα με  περιβάλλον *i+. Σε αντίκεςθ το Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) που ανικει ςτθ δυτικι 

Κριτθ δεν κατακτά απαραίτθτα τθν ουρανικοποίθςθ με τθν πλευρικότθτα, γεγονόσ που 

αιτιολογεί τθν  ποικιλία ςτρατθγικϊν ςε ςφγκριςθ με τα άλλα τρία παιδιά, αντικακιςτϊντασ 

το *l+ με *ʝ+ ι ςτα παραδείγματα ΣΑ που αναφζραμε παραπάνω (π.χ. maɲa) . 
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 Στο (56) φαίνεται πωσ δεν βρζκθκαν δεδομζνα ςε όλα τα περιβάλλοντα. Το 

ουρανικοποιθμζνο πλευρικό πραγματϊκθκε ςε όλεσ τισ κζςεισ που προζκυψε και κάποια 

άλλθ ςτρατθγικι. 

56. Κατάκτθςθ *iΦ+ ανά περιβάλλον και παιδί 

  

/ʎiΦ/ 

Άτονθ ςυλλαβι Σονιςμζνθ ςυλλαβι 

Αρχικι Ενδιάμεςθ Σελικι Αρχικι Ενδιάμεςθ Σελικι 

Π1_Χρ 

     

[ʎ] 

Π
2

_Γ
 

[ʎ] 

 

[ʎ] 

  

[ʎ] 

  
[ʝ] 

  
[ʝ] 

     
ΣΑ 

     

[ɫ] 

Π
3

_Γ
 

[ʎ] 

    

[ʎ] 

  
[l] 

  
[l] 

Π
4

_
τ ΣΑ 

 
ΣΑ 

  
ΣΑ 

  

[ʎ] 

  

[ʎ] 

 

Στο  (57)  παρατθροφμε πωσ ςε τονιςμζνθ τελικι ςυλλαβι εμφανίςτθκαν όλεσ οι 

πικανζσ ςτρατθγικζσ. Και πάλι όπωσ και ςτθν κατάκτθςθ του *l+ παρατθρείται πωσ θ 

ςτρατθγικι τθσ ΣΑ ςυνεχίηει να παίηει ςθμαντικό ρόλο. Οι ςτρατθγικζσ αντικατάςταςθσ με  

[ɫ+ και *ʝ+ εμφανίηονται ςε ςυγκεκριμζνα περιβάλλοντα (ςε τελικι άτονθ και τονιςμζνθ 

ςυλλαβι). Στα ίδια περιβάλλοντα πραγματϊνεται και το αμαρκάριςτο πλευρικό  

Αναμενόμενο κα ιταν θ ςτρατθγικι αυτι να παρουςιάηει μεγαλφτερθ δυναμικι, κακϊσ θ 

ουρανικοποίθςθ είναι μια πιο μαρκαριςμζνθ δομι. Η χαμθλι πραγμάτωςθ και ο 

περιοριςμόσ πραγμάτωςθσ, ςε δφο μόνο περιβάλλοντα πικανϊσ να ςχετίηεται με τα 

διαλεκτικά περιβάλλοντα που μεγαλϊνουν τα δφο από τα τζςςερα παιδιά, κακϊσ το 

ουρανικοποιθμζνο πλευρικό πραγματϊνεται ςτθ γλϊςςα ςτόχο των ενθλίκων με 

μεγαλφτερθ ςυχνότθτα. 

57. Κατάκτθςθ *ʎiΦ+ ανά περιβάλλον 

/ʎiΦ/ 

  Άτονθ ςυλλαβι Τονιςμζνθ ςυλλαβι 

  Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι 

Ριςτι πραγματωςθ [ʎ] [ʎ] [ʎ] 

  

[ʎ] 

ΣΑ ΣΑ 
 

ΣΑ 
  

ΣΑ 

Αμαρ. πλευρικό 
  

[l] 
  

[l] 

αχιαίο τριβόμενο 
  

[ʝ] 
  

[ʝ] 

Υπερ. πλευρικό 
     

[ɫ] 
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4.2.2 Η κατϊκτηςη του ουρανικοποιημϋνου πλευρικού ςε περιβϊλλον [i] 

 

 Από τα τζςςερα παιδιά που εξετάηουμε δεδομζνα για ουρανικοποιθμζνα πλευρικά 

ςε περιβάλλον *i], δίνονται από τα παιδιά Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) και Ρ3_Γν (2;01.26-

2;03.01). Από παιδιά, δθλαδι, που μεγάλωςαν ςε περιβάλλον όπου  ςτθ γλϊςςα ςτόχο των 

ενθλίκων υφίςταται το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε ζντονο βακμό17  (χαρακτθριςτικό 

του ανατολικοφ κρθτικοφ ιδιϊματοσ). 

 Στο  (58) τα δφο αυτά παιδιά από το κυρίαρχα διαλεκτικό περιβάλλον τθσ 

ανατολικισ Κριτθσ πραγματϊνουν το *ʎ+ είτε πιςτά είτε μερικϊσ πιςτά, μόνο ωσ προσ τθν 

πλευρικότθτα. 

58. υνολικά δεδομζνα πραγμάτωςθσ [ʎi+ ςτα Π1_Χρ & Π3_Γν 

Παιδί Ηλικία 
Ειςαγόμενοσ 

τφποσ Πιςτότθτα *ʎ] 
πιςτότθτα 

[l]/*Pal 

Ρ1_Χρ 2;00.07 5 1 4 

Ρ1_Χρ 2;00.13 21 6 15 

Ρ1_Χρ 2;00.14 5 3 2 

Ρ3_Γν 2;01.26 1 0 1 

Ρ3_Γν 2;02.22 6 1 5 

Ρ3_Γν 2;03.00 6 0 6 

Ρ3_Γν 2;03.01 3 0 3 

    47 11 36 

 

             Στο (59) παρατθρείται πωσ το 

ουρανικοποιθμζνο πλευρικό δεν ζχει 

κατακτθκεί, κακϊσ ο τφποσ παράγεται 

πιςτά χωρίσ τθν ουρανικοποίθςθ ςε 

ποςοςτό 77%. Αντίκετα παράγεται ςε 

ποςοςτό 23% πιςτά.      

 

59. Κατάκτθςθ *ʎi] 

 

 
 

                                                           
17

 Το Ρ4_Στ, αν και ανικει ςτθν ανατολικι Κριτθ, δε μεγαλϊνει ςε κυρίαρχα διαλεκτικό περιβάλλον 
(δεσ και Ραράρτθμα). 

23%

77%

Ριςτότθτα *ʎ+

πιςτότθτα 
[l]/*Pal
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Στο  (60) παρατθροφμε πωσ το Ρ1_Χρ πραγματϊνει το [ʎi] με πιςτότθτα αλλά και  με 

πιςτότθτα ωσ προσ το Δ.Χ. *πλευρικό+ χωρίσ τθν ουρανικοποίθςθ **Pal] 

60. Πραγμάτωςθ *ʎi+ ςτο Π1_Χρ 

Παιδί Ηλικία Εισαγόμενος τύπος Πιςτότθτα *ʎ] 
Πιςτότθτα 
[l]/*Pal 

Ρ1_Χρ 2;00.07 5 1 4 
Ρ1_Χρ 2;00.13 21 6 15 
Ρ1_Χρ 2;00.14 5 3 2 

    31 10 21 

 

              Το Ρ1_Χρ  δεν πραγματϊνει τθν 

ουρανικοποίθςθ ςτο  (61) ςε ποςοςτό 

68%. Ρραγματϊνει πιςτά τον τφπο ςε 

ποςοςτό 32%. 

 

 

61. Ποςοςτά κατάκτθςθσ *ʎi+ ςτο Π1_Χρ 

 

 Ρραγματϊνει ςτο (62) μόνο το αμαρκάριςτο πλευρικό ςε άτονθ τελικι ςυλλαβι  

(62α-κ) και ςε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ  (62ι-ιθ) και τελικι  (62ικ) ςυλλαβι. 

62. Πραγμάτωςθ του *ʎ+ με *l] 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα 
Σφποσ  
παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

ά
το

νθ
 ς

υ
λλ

α
β

ι
 

α τελικι vra’ҫoli a’toli βραχιόλι 2;00.07 

β τελικι pa’puli pa’puli παπποφλθ 2;00.07 

γ τελικι ‘oʎi ‘oli όλοι 2;00.13 

δ τελικι sta’fili ta’tili ςταφφλι 2;00.13 

ε τελικι ‘meʎi ‘meli μζλι 2;00.13 

ςτ τελικι me’ʝaʎi me’ali μεγάλθ 2;00.13 

η τελικι t
s
i’kali ci’kali τςικάλι 2;00.13 

θ τελικι sta’fiʎi ta’tili ςταφφλι 2;00.13 

κ τελικι ‘paʎi ‘pali πάλι 2;00.14 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

 

ι ενδιάμεςθ mado’ʎino bodo’lino μαντολίνο 2;00.07 

ια ενδιάμεςθ mado’ʎino bodo’lino μαντολίνο 2;00.07 

ιβ ενδιάμεςθ ka’kosʎikos ka’koliko κακόσ λφκοσ 2;00.13 

ιγ ενδιάμεςθ sto’lizoume to’liʝome ςτολίηουμε 2;00.13 

ιδ ενδιάμεςθ ka’kosʎikos ka’koliko κακόσ λφκοσ 2;00.13 

ιε ενδιάμεςθ ka’kosʎikos ka’koliko κακόσ λφκοσ 2;00.13 

ιςτ ενδιάμεςθ ka’kosʎikos ka’koliko κακόσ λφκοσ 2;00.13 

ιη ενδιάμεςθ bebi’ʎino bibi’lino μπειμπιλίνο 2;00.13 

ιθ ενδιάμεςθ ci’lit
s
a ci’lita κοιλίτςα 2;00.13 

ικ τελικι xa’ʎi a’li χαλί 2;00.14 

32%

68%

Ριςτότθτα *ʎ+

πιςτότθτα 
[l]/*Pal
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 Στο  (63) πραγματϊνει πιςτά το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε άτονθ ενδιάμεςθ 

(63 α,β) και τελικι ςυλλαβι (63 γ-ε) και ςε τονιςμζνθ ςυλλαβι ςε όλεσ τισ πικανζσ κζςεισ 

(63 ςτ-ι). 

63. Πιςτι πραγμάτωςθ *ʎi+ ςτο Π1_Χρ 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα 
Σφποσ  
παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

ά
το

νθ
 ς

υ
λλ

α
β

ι
 

α ενδιάμεςθ moʎi’vaci moʎ’aci μολυβάκι 2;00.07 

β ενδιάμεςθ kako’ʎikos kako’ʎiko κακόσ λφκοσ 2;00.13 

γ τελικι ma’noʎis ma’noʎis Μανϊλθσ 2;00.13 

δ τελικι pa’puʎis pa’puʎi παποφλθσ 2;00.14 

ε τελικι ‘aʎi ‘aʎi άλλθ 2;00.13 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 

ς
υ

λλ
α

β
ι

 

ςτ αρχικι ‘ʎiʝo ‘ʎiʝo λίγο 2;00.13 

η ενδιάμεςθ kako’ʎikos kako’ʎikos κακόσ λφκοσ 2;00.13 

θ ενδιάμεςθ kako’ʎiko kako’ʎiko κακό λφκο 2;00.14 

κ τελικι po‘ʎi po‘ʎi πολφ 2;00.13 

ι τελικι po‘ʎi po‘ʎi πολφ 2;00.14 

 

Το παιδί Ρ3_Γν κατακτά το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςτο  (64) με πιςτότθτα και 

με πιςτότθτα ωσ προσ τθν πλευρικότθτα χωρίσ ουρανικοποίθςθ.  

64. Κατάκτθςθ *ʎi+ ςτο Π3_Γν 

  Ειςαγόμενοσ τφποσ Πιςτότθτα *ʎ+ Πιςτότθτα *l+/*Pal 

2;1.26 1 0 1 
2;2.22 6 1 5 
2;3.00 6 0 6 
2;3.01 3 0 3 

  16 1 15 
 

Από το  (65) φαίνεται πωσ το *ʎi] 

πραγματϊνεται πιςτά ςε πολφ μικρό 

ποςοςτό 6%. Η αντικατάςταςθ με το 

αμαρκάριςτο πλευρικό ανζρχεται ςτο 94%. 

 

 

65. Ποςοςτά κατάκτθςθσ *ʎi+ ςτο Π3_Γν 

 

 

6%

94%

Ριςτότθτα 
[ʎ+

πιςτότθτα 
[l]/*Pal
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 Στο  (66) παρατθροφμε πωσ το αμαρκάριςτο πλευρικό πραγματϊνεται ςε άτονθ 

τελικι ςυλλαβι (66α-θ) και ςε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ ςυλλαβι (66κ-ιγ). 

66. Πραγμάτωςθ *i+ με *l] ςτο Π3_Γν 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα 
Σφποσ  
παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

ά
το

νθ
 ς

υ
λλ

α
β

ι
 

α τελικι portoϋkaʎi potiϋkali πορτοκάλι 2;2.22 

β τελικι ϋpaʎi ϋpali πάλι 2;2.22 

γ τελικι xriϋstouʎis toϋtulis Χριςτοφλθσ 2;3.00 

δ τελικι meϋγaʎi  meϋlali  μεγάλθ  2;3.00 

ε τελικι portokaϋʎi topoϋkali πορτοκάλι 2;3.00 

ςτ τελικι xriϋstuʎis tiϋtulis Χριςτοφλθσ 2;3.01 

η τελικι vraϋɕoʎi aϋsoli βραχιόλι 2;3.01 

θ τελικι vaϋsiʎis ϋçilis Βαςίλθσ 2;3.01 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

 

κ ενδιάμεςθ ðαxtiϋʎiδi ϋlipi δαχτυλίδι 2;1.26 

ι ενδιάμεςθ sxoϋʎio liϋlio ςχολείο 2;2.22 

ια ενδιάμεςθ sxoϋʎio liϋlio ςχολείο 2;3.00 

ιβ ενδιάμεςθ bebiϋʎino bebiϋlino μπεμπιλίνο 2;3.00 

ιγ ενδιάμεςθ moϋʎivʑa moϋliza μολφβια 2;3.00 

 

 Ριςτι πραγμάτωςθ ςτο παιδί Ρ3_Γν παρουςιάηεται μόνο ςε ζνα γλωςςικό δείγμα 

ςτο  (67) ςε άτονθ τελικι ςυλλαβι.  Ο ίδιοσ ακριβϊσ τφποσ πραγματϊνεται με αμαρκάριςτο 

πλευρικό ςτο (67θ) 

 

67. Πιςτι πραγμάτωςθ *i+ ςτο Π3_Γν 

  Θζςθ 
Σφποσ 
ενιλικα 

Σφποσ  
παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

άτ. ςυλ. τελικι vaϋsiʎis zaϋsiʎis Βαςίλθσ 2;2.22 
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Ανακεφαλαύωςη κατϊκτηςησ [ʎi] 

 Το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε περιβάλλον *i] δεν ζχει κατακτθκεί.   

  Το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό εμφανίηεται ςε όλα τα περιβάλλοντα που 

εμφανίηεται και το αμαρκάριςτο πλευρικό (67).  Τα μεγαλφτερα ποςοςτά κατάκτθςθσ ςτο 

Ρ1_Χρ δικαιολογοφνται και από τον μεγαλφτερο αρικμό περιβαλλόντων όπου εμφανίηεται 

το *ʎ]. 

68. Κατάκθςθ [ʎi+ ανά περιβάλλον και ανά παιδί 

π
α

ιδ
ί /ʎi/ 

Άτονθ ςυλλαβι Τονιςμζνθ ςυλλαβι 

Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι 

Ρ
1

_Χ
ρ

 

  
 

[l] 
 

[l] [l] 

  [ʎ] [ʎ] [ʎ] [ʎ] [ʎ] 

Ρ
3

_Γ
 

  
 

[l] 
 

[l] 
   

 

[ʎ] 

    

ΤΓΚΡΙΗ ΚΑΣΑΚΣΗΗ ΠΛΕΤΡΙΚΟΤ 

 Συγκρίνοντασ τθν κατάκτθςθ του πλευρικοφ και του ουρανικοποιθμζνου πλευρικοφ 

μόνο ςε αυτοφσ τουσ δφο τφπουσ παρατθροφνται τα εξισ: 

 το Ρ1_Χρ (ζντονο περιβάλλον αν. Κριτθσ). 

o παράγει το *l] πιςτά. Σε άτονο περιβάλλον ςε τελικι ςυλλαβι με το *a] παράγει 

το *l] και ουρανικοποιθμζνο. 

o παράγει το *ʎ+ ωσ *l]. 

 τo Ρ2_Γν (Δυτ. Κριτθ) 

o παράγει το *l] και πιςτά και ουρανικοποιθμζνο. 

o παράγει το *ʎ]  πιςτά, με *ʝ], με υπερωικοποιθμζνο πλευρικό και με ΣΑ. Δεν 

χρθςιμοποιεί τον αμαρκάριςτο τφπο *l]. 

 τo Ρ3_Γ  (ζντονο περιβάλλον αν. Κριτθσ) 

o παράγει το *l] πιςτά. 

o παράγει το *ʎ]  είτε πιςτά, είτε με τον αμαρκάριςτο τφπο. 

 το Ρ4_Στ (αρκετά διαλεκτικό περιβάλλον αν. Κριτθ) 

o παράγει το *l] πιςτά. 

o παράγει το *ʎ] πιςτά, είτε με τον αμαρκάριςτο τφπο. 

 

Συγκεφαλαιϊνοντασ, από τα παρόντα δεδομζνα προκφπτει πωσ τα παιδιά που 

μεγάλωςαν ςε ζντονο ι ςε αρκετά διαλεκτικό περιβάλλον τθσ ανατολικισ Κριτθσ παράγουν 

το *l] πιςτά και ςχεδόν ποτζ ουρανικοποιθμζνο. Το παιδί τθσ δυτικισ Κριτθσ πάράγει το *l] 

και ουρανικοποιθμζνο. Το ερϊτθμα που τίκεται τϊρα αφορά τθν ςυμπεριφορά των 
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παιδιϊν ανατολικισ και δυτικισ Κριτθσ ςτθν περίπτωςθ του *r]. Υπάρχει διαφοροποίθςθ ι 

ακολουκείται αντίςτοιχθ ςυμπεριφορά με το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό; 
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4.3 Η κατϊκτηςη του πολυπαλλόμενου [r] 

 Στο αρχικό ςτάδιο ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ δεν υφίςταται αντίκεςθ ανάμεςα ςτα 

υγρά ςφμφωνα *l+ και *r+. Αυτό  ςθμαίνει πωσ το πολυπαλλόμενο πραγματϊνεται ωσ 

πλευρικό ([neϋro] [loϋlo ] ⁓ [neϋlo] (π.χ Drachman, 1975; Stephany, 1997; Μαγουλά, 

2000; Κάππα, 2009). Η Κάππα (2009) & Kappa  (2009) δικαιολογεί τθν αντικατάςταςθ του 

πλευρικοφ από το πολυπαλλόμενο, διότι το υγρό /l/ είναι ςυμφωνικά ιςχυρότερο ςφμφωνα 

με τθν Κακολικι Κλίμακα Συμφωνικισ Ιςχφοσ ςτο  (30) από το πολυπαλλόμενο, το οποίο 

φζρει και φωνθεντικά χαρακτθριςτικά (Walsh Dickey, 1997; Van der Torre, 2003). Το 

πολυπαλλόμενο εμφανίηεται ςτθν ενδιάμεςθ αναπτυξιακι φάςθ (Κάππα 2009: 153).  

Από τα δεδομζνα παρατθροφμε ςτο (69) πωσ πζρα από τα πολφ μικρά ποςοςτά πιςτισ 

πραγμάτωςθσ το πολυπαλλόμενο  πραγματϊνεται με ποικιλία ςτρατθγικϊν. 

69. υνολικά δεδομζνα πραγμάτωςθσ *r] 

 

    

Ει
ς

α
γό

μ
εν

ο
 τ

φ
π

ο
σ 

Π
ις

τό
τθ

τα
 

Α
ντ

ικ
α

τά
ς

τα
ς

θ
 μ

ε 
π
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υ

ρ
ικ

ό
 

Α
ντ

ικ
α

τά
ς

τα
ς

θ
 μ

ε 
ο

υ
ρ

α
νι

κο
π

ο
ιθ

μ
ζν

ο
 

π
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υ
ρ
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ό

 

Α
ντ

ικ
α

τά
ς

τα
ς

θ
 μ

ε 
ο

υ
ρ

α
νι

κο
π

ο
ιθ

μ
ζν

ο
 

π
λε

υ
ρ

ικ
ό

 *
_i

+ 

Α
ντ

ικ
α

τά
ς

τα
ς

θ
 μ

ε 
το

 τ
ρ

ιβ
ό

μ
εν

ο
 

ς
τα

φ
υ

λι
κό

 *
ʁ

] 

Α
ντ

ικ
α

τά
ς

τα
ς

θ
 μ

ε 
υ

π
ερ

ω
ικ

ο
π

ο
ιθ

μ
ζν

ο
 

π
λε

υ
ρ

ικ
ό

 *
ɫ]

 

Α
π

ο
β

ο
λι

 

Α
ντ

ικ
α

τά
ς

τα
ς

θ
 μ

ε 
*ʝ

] 

Α
ντ

ικ
α

τά
ς

τα
ς

θ
 μ

ε 
*ð

+ 

Α
 

Ρ1_Χρ 2;00.07 14 0 9 0 0 1 0 3 1 0 0 

  2;00.13 87 8 10 2 1 14 0 36 11 0 1 

  2;00.14 48 2 9 1 0 2 0 16 13 0 0 

  φνολο 140 10 28 3 1 17 0 55 25 0 1 

Ρ2_Γ 02;00.24 12 0 2 0 0 0 0 4 2 2 0 

  02;01.01 11 1 2 0 0 0 0 4 0 3 1 

  02;01.11 25 0 8 1 3 0 2 5 2 2 1 

  2;01.24 34 2 11 2 4 0 2 3 2 4 2 

  φνολο 77 3 23 3 7 0 4 16 6 11 4 

Ρ3_Γ  2;1.26 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

  2;2.22 10 0 1 3 1 0 0 3 0 0 2 

  2;3.00 20 0 7 5 3 0 0 4 0 0 1 

  2;3.01 15 4 2 6 2 0 0 0 0 0 1 

  φνολο 48 4 11 14 6 00 0 7 0 0 6 

Ρ4_Στ 2;01;13 12 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

  2;01;24 15 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

  2;03;14 15 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  φνολο 42 36 3 0 0 0 0 3 0 0 0 

  Γενικό ςφνολο 316 53 65 20 14 17 4 81 31 11 11 



51 
 

Η πιςτι πραγμάτωςθ, όπωσ φαίνεται ςτο  (70) αγγίηει μόλισ το 17%. Οι ςτρατθγικζσ που 

βρζκθκαν ςτα παρόντα δεδομζνα είναι οι εξισ:  

 θ αποβολι (26%).  

 θ αντικατάςταςθ με πλευρικό (21%). 

 θ αντικατάςταςθ με *ʝ]  (10%). 

 θ αντικατάςταςθ με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό (6%). 

 θ αντικατάςταςθ με τριβόμενο ςταφυλικό (5%). 

 θ ςυμφωνικι αρμονία (4%). 

 θ αντικατάςταςθ με  τριβόμενο διαρκζσ οδοντικό (4%). 

 θ αντικατάςταςθ με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε περιβάλλον *_i] ( 5%). 

 θ αντικατάςταςθ με υπερωικοποιθμζνο πλευρικό (1%). 

70. Ποςοςτά πραγμάτωςθσ *r] 

 

17%

21%

6%

5%6%

1%

26%

10%

4%
4%

Κατάκτθςθ *r]

πιςτότθτα

αντικατάςταςθ με πλευρικό

αντικατάςταςθ με 
ουρανικοποιθμζνο πλευρικό

αντικατάςταςθ με 
ουρανικοποιθμζνο πλευρικό *_i]

αντικατάςταςθ με το τριβόμενο 
ςταφυλικό *ʁ+

Αντικατάςταςθ με 
υπερωικοποιθμζνο πλευρικό *ɫ+

Αποβολι

αντικατάςταςθ με *j]

Αντικατάςταςθ με *ð+

ΣΑ
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 Επειδι δεν εμφανίηονται οι ίδιεσ ςτρατθγικζσ ςε όλα τα παιδιά, κρίνεται αναγκαίο 

να  παρουςιαςτεί το κάκε παιδί και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ ξεχωριςτά και εν ςυνεχεία να 

εξαχκοφν τα ςυμπεράςματα.  

4.3.1 Π1_Φρ (2;00.07-2;00.13)  

 

Από τα δεδομζνα ςτο (71) το παιδί Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) πραγματϊνει το 

πολυπαλλόμενο τόςο με πιςτότθτα, όςο και με τισ εξισ ςτρατθγικζσ: αντικατάςταςθ με 

πλευρικό *l], αντικατάςταςθ με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό, αντικατάςταςθ με τριβόμενο 

ςταφυλικό [ʁ], αντικατάςταςθ με *ʝ] , αποβολι και ςυμφωνικι αρμονία.  

71. υνολικά δεδομζνα για τθν κατάκτθςθ *r+ ςτο Π1_Χρ 
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2;00.07 14 0 9 0 0 1 3 1 0 

2;00.13 87 8 10 2 1 14 36 11 1 

2;00.14 48 2 9 1 0 2 16 13 0 

  140 10 28 3 1 17 55 25 1 

  

Από τισ ςτρατθγικζσ ςτο  (72) θ αποβολι καταλαμβάνει το 39% των πραγματϊςεων. 

Ακολουκεί θ αντικατάςταςθ με πλευρικό ςε ποςοςτό 20%, θ αντικατάςταςθ με *ʝ] ςε 

ποςοςτό 18%, θ αντικατάςταςθ με το τριβόμενο ςταφυλικό ςε ποςοςτό 12%, θ 

πραγμάτωςθ με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε ποςοςτό 3 % (2% ςε μθ κατάλλθλο και 1% 

ςε κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον [i+) και θ ςυμφωνικι αρμονία ςε ποςοςτό 1%. O τφποσ 

πραγματϊνεται με πιςτότθτα ςε ποςοςτό μόλισ 7%. 
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72. Ποςοςτά κατάκτθςθσ *r+ ςτο Π1_Χρ 

 

Η αποβολι ςυναντάται ςτο  (73) ςε άτονθ ενδιάμεςθ και τελικι ςυλλαβι (73 α-ςτ).  

Σε τονιςμζνθ ςυλλαβι βρζκθκαν παραδείγματα αποβολισ μόνο ςε ενδιάμεςθ ςυλλαβι 

(73η-ια).  

73. Πραγμάτωςθ *r+ με αποβολι ςτο  Π1_Χρ 

    

Θζςθ Σφποσ ενιλικα 
Σφποσ 

παιδιοφ 
Λζξθ Ηλικία 

ά
το

νθ
 ς

υ
λλ

α
β

ι
 α τελικι po’tiri po’tii ποτιρι 2;00.13 

β ενδιάμεςθ kara’mela ko’mela καραμζλα 2;00.13 

γ ενδιάμεςθ ʝero’daci eo’daci γεροντάκι 2;00.13 

δ ενδιάμεςθ piru’naci piu’naci πιρουνάκι 2;00.14 

ε τελικι ana’ptiras a’tia αναπτιρασ 2;00.07 

ςτ τελικι t
s
iγaro iao τςιγάρο 2;00.07 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 

ς
υ

λλ
α

β
ι

 

η ενδιάμεςθ ne’raci ne’aci νεράκι 2;00.13 

θ ενδιάμεςθ o’rea o’ea ωραία 2;00.13 

κ ενδιάμεςθ o’riste o’iste ορίςτε 2;00.13 

ι ενδιάμεςθ ka’rot
s
i ka’oci καρότςι 2;00.14 

ια ενδιάμεςθ pi’ruɲa pi’uɲa πιροφνια 2;00.14 

7%

20%

2%

1%

12%
39%

18%

1%

Κατάκτθςθ *r] ςτο Π1_Χρ
πιςτότθτα

αντικατάςταςθ με πλευρικό

αντικατάςταςθ με 
ουρανικοποιθμζνο πλευρικό

αντικατάςταςθ με 
ουρανικοποιθμζνο πλευρικό 
[_i]

αντικατάςταςθ με το 
τριβόμενο ςταφυλικό *ʁ+

Αποβολι

αντικατάςταςθ με *j]

ΣΑ
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Με πλευρικό ςτο (74) πραγματϊνεται το *r] ςε άτονθ ςυλλαβι (74 α-δ) ςε όλεσ τισ 

πικανζσ κζςεισ (αρχικι, ενδιάμεςθ και τελικι) και ςε ενδιάμεςθ (74ε-η) και τελικι (74 θ, κ) 

τονιςμζνθ ςυλλαβι.  

74. Πραγμάτωςθ *r+ με πλευρικό ςτο Π1_Χρ 

    
Θζςθ 

Σφποσ 
ενιλικα 

Σφποσ 
παιδιοφ 

Λζξθ Ηλικία 

ά
το

νθ
 

ς
υ

λλ
α

β
ι

 α αρχικι ro’loi lo’loi ρολόι 2;00.07 

β ενδιάμεςθ ‘forema ‘tolema φόρεμα 2;00.13 

γ τελικι ‘tesera ‘tetela τζςςερα 2;00.13 

δ τελικι po’tiri po’tili ποτιρι 2;00.07 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 

ς
υ

λλ
α

β
ι

 

ε ενδιάμεςθ ne’raci ne’laci νεράκι 2;00.07 

ςτ ενδιάμεςθ kat
s
a’rola kata’lola κατςαρόλα 2;00.13 

η ενδιάμεςθ lefo’rio o’lio λεωφορείο 2;00.14 

θ τελικι ne’ra ne’la νερά 2;00.14 

κ τελικι ne’ro ne’lo νερό 2;00.07 

Αντικακίςταται ςτο  (75) από το ραχιαίο τριβόμενο θχθρό [ʝ] ςε άτονθ ενδιάμεςθ 

ςυλλαβι (75α,β) και ςε τελικι (75γ,δ) ςυλλαβι. Σε τονιςμζνθ ςυλλαβι αντικακίςταται από 

το [ʝ]  ςε όλεσ τισ πικανζσ κζςεισ  (75ε-ι). 

75. Πραγμάτωςθ *r+ με ραχιαίο τριβόμενο θχθρό * ʝ ] ςτο Π1_Χρ 

    
Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

ά
το

νθ
 

ς
υ

λλ
α

β
ι

 α ενδιάμεςθ γariðaca aʝiʝaca γαριδάκια 2;00.14 

β ενδιάμεςθ γariðaca aʝiʝaca γαριδάκια 2;00.14 

γ τελικι po’tiri po’tiʝi ποτιρι 2;00.14 

δ τελικι ‘tesera ‘teteʝa τζςςερα 2;00.13 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

 

ε τελικι ne’ra ne’ʝa νερά 2;00.13 

ςτ αρχικι ‘reκimno ‘ʝetimo ζκυμνο 2;00.14 

η αρχικι ‘rit
s
a ‘ʝica ίτςα 2;00.07 

θ ενδιάμεςθ kulu’raca kulu’ʝaca κουλουράκια 2;00.13 

κ ενδιάμεςθ makaroɲa makaʝoɲa μακαρόνια 2;00.14 

ι τελικι ne’ro ne’ʝo νερό 2;00.13 

Το *r+ πραγματϊνεται και ωσ ςταφυλικό τριβόμενο [ʁ] ςτο (76) ςε άτονθ τελικι 

ςυλλαβι  (76α) και ςε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ ςυλλαβι (76β,γ).   

76. Πραγμάτωςθ *r+ με *ʁ+ ςτο Π1_Χρ 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

άτ. ςυλ α τελικι ‘ðora ʝoʁa δϊρα 2;00.13 

τονιςμ. 
ςυλ. 

β ενδιάμεςθ psa’raci pa’ʁaci ψαράκι 2;00.07 

γ ενδιάμεςθ ka’rotsi ka’ʁoci καρότςι 2;00.14 
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Το ςταφυλικό τριβόμενο δεν ανικει ςτο φωνθτικό ρεπερτόριο τθσ ελλθνικισ (1). 

Δθλαδι το παιδί επζλεξε μια ςτρατθγικι που ζχει ςαν αποτζλεςμα πραγμάτωςθσ ζναν 

φκόγγο που δεν υπάρχει ςτο ειςαγόμενο του ενιλικου. Με τθ ςτρατθγικι αυτι 

αντικακίςταται το πολυπαλλόμενο από ζνα τεμάχιο με διαφορετικό τρόπο  (τριβόμενο), 

αλλά και τόπο άρκρωςθσ (ραχιαίο).  Η αντικατάςταςθ δικαιολογείται εν μζρει, διότι  το 

πολυπαλλόμενο αντικακίςταται από το ςυμφωνικά ιςχυρότερο ςταφυλικό (ςφμφωνα με 

τθν Κλίμακα Συμφωνικισ Ιςχφοσ (δεσ 30)). 

Επίςθσ, εάν παρατθριςουμε το ςφνολο των δεδομζνων αντικαταςταςθσ του *r+ με 

το ςταφυλικό τριβόμενο, ςτα παραδείγματα  (77α-ιγ) το πολυπαλλόμενο ςτον τφπο του 

ενιλικα ακολουκείται από το φωνιεν [a+,  ενϊ ςτα  (77ιδ,ιε) από το *o+. Αυτά τα δφο 

φωνιεντα είναι *-πρόςκια+ και *-υψθλά+.  Δεν εμφανίηεται, δθλαδι, ςε περιπτϊςεισ  με το   

[-πρόςκιο, +υψθλό]   [u].  Ρρόκειται, δθλαδι, για προϊόν αφομοίωςθσ. Η ςτρατθγικι αυτι 

είναι ατομικι, κακϊσ από τα παρόντα δεδομζνα  εμφανίηεται μόνο ςε αυτό το παιδί. 

Επίςθσ, παρατθρϊντασ τα 15 γλωςςικά δείγματα του πίνακα (77), είναι εμφανζσ πωσ 

πρόκειται για 7 ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ που επαναλαμβάνει το παιδί. 

77. φνολο παραδειγμάτων αντικατάςταςθσ *r+ με ςταφυλικό τριβόμενο ςτο Π1_Χρ 

  
Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία Φωνιεν που ακολουκεί 

α psa’raci pa’ʁaci ψαράκι 2;00.07 a 

β kulu’raca kulu’ʁaca κουλουράκια 2;00.13 a 

γ ana’ptiras a’tiʁa αναπτιρασ 2;00.13 a 

δ kulu’raca kulu’ʁaca κουλουράκια 2;00.13 a 

ε mo’raci mo’ʁaci μωράκι 2;00.13 a 

ςτ ce’raca ce’ʁaca κεράκια 2;00.13 a 

η ‘ðora ‘ʝora δϊρα 2;00.13 a 

θ ‘ðora ‘ʝora δϊρα 2;00.13 a 

κ ‘ðora ‘ʝora δϊρα 2;00.13 a 

ι ‘ðora ‘ʝora δϊρα 2;00.13 a 

ια ‘ðora ‘ʝora δϊρα 2;00.13 a 

ιβ kulu’raca kulu’ʁaca κουλουράκια 2;00.13 a 

ιγ psa’raci pa’ʁaci ψαράκι 2;00.13 a 

ιδ karot
s
i kaʁoci καρότςι 2;00.14 o 

ιε karot
s
i kaʁoci καρότςι 2;00.14 o 
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Τα πιςτά γλωςςικά δείγματα ςτο (78) παράγονται ςε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ (78 α-

δ,ςτ, η, κ, ι) και τελικι ςυλλαβι (78ι) και ςε άτονθ τελικι ςυλλαβι (78 ε, θ).  Τα 

περιβάλλοντα αυτά είναι εξζχοντα ψυχογλωςςολογικά (prominent) 

78. Πιςτι πραγμάτωςθ *r+ ςτο Π1_Χρ 

    Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία Σονιςμόσ Θζςθ 

ά
το

νθ
 

ς
υ

λλ
α

β
ι

 

α ‘ðora ‘ʝora δϊρα 2;00.13 o τελικι 

β ana’ptiras a’tira αναπτιρασ 2;00.13 o τελικι 

γ para’κiri pa:’ri παρακφρι 2;00.14 n τελικι 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

 

δ mo’raci mo’raci μωράκι 2;00.14 n ενδιάμεςθ 

ε mo’raci mo’raci μωράκι 2;00.13 n ενδιάμεςθ 

ςτ sfuga’raci uga’raci ςφουγγαράκι 2;00.13 n ενδιάμεςθ 

η sfuga’raci uga’raci ςφουγγαράκι 2;00.13 n ενδιάμεςθ 

θ psa’raci pa’raci ψαράκι 2;00.13 n ενδιάμεςθ 

κ aste’raca te’rata αςτεράκια 2;00.13 n ενδιάμεςθ 

ι spi’ri pi’ri ςπυρί 2;00.13 n τελικι 

Ραραδείγματα πραγμάτωςθσ ουρανικοποιθμζνου πλευρικοφ ςτο (79) βρζκθκαν ςε 

κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον [i]  (79 α) ςε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ ςυλλαβι και ςε μθ 

κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον [a,o,u]  (79 β-δ) ςε άτονθ  αρχικι (82 γ) και τελικι 

ςυλλαβι (79 β) και ςε τονιςμζνθ αρχικι ςυλλαβι (79 δ). 

Τα δεδομζνα (79α) και (79γ) κα μποροφςαν να δικαιολογιςουν και μθ γειτνιάηουςα 

(εξ αποςτάςεωσ ) αφομοίωςθ κατεφκυνςθσ λόγω του *+πρόςκιου, +υψθλοφ+ *i]. Στο (76β) θ 

αφομοίωςθ κα μποροφςε να δικαιολογθκεί τόςο ωσ γειτνιάηουςα όςο και εξ αποςτάςεωσ  

αφομοίωςθ προχωρθτικισ κατεφκυνςθσ από το  *+πρόςκιο, -υψθλό+ *e] . To (79δ) όμωσ 

αποτελεί αντιπαράδειγμα τόςο ςτθν γειτνιάηουςα, όςο και ςτθ μθ γειτνιάηουςα 

αφομοίωςθ, κακϊσ δεν υπάρχει κάποιο *+πρόςκιο+ φωνιεν που να δικαιολογεί τθν 

ουρανικοποίθςθ.   

79.Πραγμάτωςθ *r]  με *ʎ]  ςτο Π1_Χρ 

  

Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία Φωνιεν πυρινα Σονιςμόσ Θζςθ 

α katu’riκιce katu’ʎiκι κατουρικθκε 2;00.13 i n ενδιάμεςθ 

β ‘tesera ‘teseʎa τζςςερα 2;00.13 a o τελικι 

γ ro’loi ʎo’loi ρολόι 2;00.13 o o αρχικι 

δ ‘rula ‘ʎuʎa οφλα 2;00.14 u n αρχικι 

 

Ακολουκεί θ ςυμφωνικι αρμονία ςτο (80), θ οποία πραγματϊνεται ςτθν  ενδιάμεςθ 

ςυλλαβι. Το πολυπαλλόμενο που αφομοιϊνεται είναι άτονο και ο πυροδότθσ τονίηεται.  

Κακϊσ τα τεμάχια ζχουν το ίδιο Τόπο Άρκρωςθσ, το τεμάχιο αφομοιϊνεται ωσ προσ τον 
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τρόπο άρκρωςθσ κακϊσ επικρατεί ο *κλειςτόσ+ τρΑ. Η κατεφκυνςθ τθσ αρμονίασ είναι 

προχωρθτικι.  

80. Πραγμάτωςθ *r]  με Α το Π1_Χρ 

  

Θζςθ Σφποσ 
ενιλικα 

Σφποσ 
παιδιοφ 

Λζξθ Ηλικία Σονίηεται το τεμ.  
που 

αφομοιώνεται 

Σονίηεται 
πυροδότ. 

Θζςθ 

α τελικι ‘tesera ‘teta τζςςερα 2;00.13 ο n τζλ 

 

4.3.2 Π2_Γ (2;00.07-2;01.24) 

 

Ο πλθροφορθτισ Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ςτο (81) ζχει αρχίςει να πραγματϊνει πιςτά το 

πολυπαλλόμενο. Χρθςιμοποιεί, όμωσ, και άλλεσ ςτρατθγικζσ: 

 αντικατάςταςθ με πλευρικό. 

 αντικατάςταςθ με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό. 

 αντικατάςταςθ με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε περιβάλλον *i]. 

 αντικατάςταςθ με υπερωικοποιθμζνο πλευρικό. 

 αποβολι. 

 αντικατάςταςθ με *ʝ]. 

 αντικατάςταςθ με τριβόμενο *ð]. 

81. Πραγματώςεισ *r+ ςτο Π2_Γ 
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Α
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θ
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*ʝ
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Α
ντ
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θ
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*ð

] 

Α
 

02;00.24 12 0 2 0 0 0 4 2 2 0 

02;01.01 11 1 2 0 0 0 4 0 3 1 

02;01.11 25 0 8 1 3 2 5 2 2 1 

2;01.24 34 2 11 2 4 2 3 2 4 2 

φνολο 77 3 23 3 7 4 16 6 11 4 

 

Η ςτρατθγικι τθσ αντικατάςταςθ ςτο (82) με πλευρικό κατζχει το μεγαλφτερο 

ποςοςτό (30%) και ακολουκεί θ αποβολι με 21%. Ακολουκοφν θ αντικατάςταςθ με *ð+ με 
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ποςοςτό  14%, θ αντικατάςταςθ με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε περιβάλλον *i+ με 9%, θ 

αντικατάςταςθ με *ʝ] με 8%, θ ςυμφωνικι αρμονία με 5%, θ αντικατάςταςθ με 

υπερωικοποιθμζνο πλευρικό ςε ποςοςτό 5%, θ αντικατάςταςθ με ουρανικοποιθμζνο 

πλευρικό (που δεν δικαιολογείται από το περιβάλλον) ςε ποςοςτό 4%. Στο ίδιο χαμθλό 

ποςοςτό παράγεται και ο τφποσ με πιςτότθτα.  

82. Ποςοςτά πραγμάτωςθσ *r+ ςτο Π2_Γ 

 

 

 

 

4%

30%

4%

9%

5%

21%

8%

14%

5%

Κατάκτθςθ *r] ςτο Π2_Γ

Ριςτότθτα

Αντικατάςταςθ με πλευρικό *l]

Αντικατάςταςθ με 
ουρανικοποιθμζνο πλευρικό 
[ʎ+

Αντικατάςταςθ με 
ουρανικοποιθμζνο πλευρικό 
[ʎ+ ςε περιβάλλον *_i]

Αντικατάςταςθ με 
υπερωικοποιθμζνο πλευρικό 
[ɫ+

Αποβολι

Αντικατάςταςθ με *j]

Αντικατάςταςθ με *ð+

ΣΑ
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Το πολυπαλλόμενο αντικακίςταται ςτο (83) με πλευρικό [l+ ςε άτονθ τελικι 

ςυλλαβι (83 α-δ)και ςε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ ςυλλαβι (83 ε, ςτ). 

83. Αντικατάςταςθ *r] με *l+ ςτο Π2_Γ 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

ά
το

νθ
 

ς
υ

λλ
α

β
ι

 α τελικι t
s
iϋγara t

s
iϋala τςιγάρα 2;01.24 

β τελικι  ϋpire ϋpile πιρε 2;01.24 
γ τελικι  aϋsteri aϋsteli αςτζρι 2;01.24 

δ τελικι ϋγajðaros ϋγaðalos γάιδαροσ 02;00.24 

το
νι

/ν

π
ερ

. ε ενδιάμεςθ poðaϋraca pozaϋlatsa ποδαράκια 02;00.24 

ςτ ενδιάμεςθ koϋrit
s
i koϋlisi κορίτςι 02;01.11 

 

Ακολουκεί θ αποβολι ςτο (84), θ οποία πραγματϊνεται ςε άτονθ ενδιάμεςθ 

ςυλλαβι (84 α,β) και ςε τονιςμζνθ αρχικι και ενδιάμεςθ ςυλλαβι (84 γ-ςτ).  

84. Πραγμάτωςθ *r] με αποβολι ςτο Π2_Γ 

    κζςθ τφποσ ενιλικα τφποσ παιδιοφ λζξθ θλικία 

άτονο περ. 
 α ενδιάμεςθ periϋmenete peiϋmenete περιμζνετε 02;01.01 

 β ενδιάμεςθ  uraϋnos uaϋnos ουρανόσ 02;01.11 

τονις/νο 
περ. 

 γ αρχικι ϋraftra aϋκa ράφτρα 2;01.24 

 δ αρχικι  ϋro ðes ϋoðes ρόδεσ 02;00.24 

 ε ενδιάμεςθ  foϋrai  foϋai  φοράει  02;01.11 

 ςτ ενδιάμεςθ maϋria maϋia Μαρία 2;01.24 

 

 Αντικατάςταςθ με *ð] ςτο  (85) ςυναντάται ςε άτονθ ενδιάμεςθ (85 α, β) και τελικι 

ςυλλαβι (85 γ, δ) και ςε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ  και τελικι ςυλλαβι (85ςτ,η). 

85. Αντικατάςταςθ [r]  με *ð] 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ   Λζξθ Ηλικία 

άτον. 
περ. 

α ενδιάμεςθ  uraϋnos uδaϋnos ουρανόσ 02;01.11 
β τελικι  ϋtesera ϋtet

s
eδa τζςςερα 02;01.01 

γ τελικι to ϋpire po ϋpiðe το πιρε 02;01.24 

δ τελικι  poϋtiri poϋðiði ποτιρι 02;01.01 

τονιςμζν. 
περ. 

ε ενδιάμεςθ ϋroδa ϋδoδa ρόδα 02;01.01 

ςτ τελικι zγuϋra δuϋδa ςγουρά 02;01.24 

Το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςτο  (86) αντικακιςτά το πολυπαλλόμενο  τόςο ςε 

κατάλλθλο περιβάλλον (86 α-ςτ)  με το *+υψθλό, +πρόςκιο] [i+ ςτον πυρινα τθσ ςυλλαβισ, 

όςο και ςε περιβάλλον (86 η,θ,κ) με τα *-πρόςκια+ φωνιεντα [a,o,u]. Το (86θ) κα μποροφςε 

να κεωρθκεί και αφομοίωςθ εξ αποςτάςεωσ λόγω του *+πρόςκιου, +υψθλοφ+ *i] με 

δυςκολία ςτθν εφρεςθ τθσ κατεφκυνςθσ κακϊσ το φωνιεων υφίςταται εκατζρωκεν. Τα (86 

η &θ) όμωσ αποτελοφν αντιπαραδείγματα, κακϊσ δεν υφίςταται κάποιο *+πρόςκιο+ φωνιεν 
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που να δικαιολογεί τθν ουρανικοποίθςθ. Σε κατάλλθλο περιβάλλον πραγματϊνεται ςε 

άτονθ τελικι ςυλλαβι (86 α-γ) και ςε ενδιάμεςθ τονιςμζνθ (86 δ-ςτ), ενϊ ςε μθ κατάλλολο 

περιβάλλον πραγματϊνεται μόνο ςε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ (86 η,θ) και τελικι ςυλλαβι (86 

κ). 

86. Πραγμάτωςθ *r+ με *ʎ+ ςτο Π2_Γ 

 
  

Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

ά
το

νο
 

π
ερ

. α τελικι maϋҫeri maϋt
s
eʎi μαχαίρι 2;01.24 

β τελικι ϋpsari ϋt
s
aʎi ψάρι 2;01.24 

γ τελικι t
s
eϋkuri ϋtuʎi τςεκοφρι 2;01.24 

το
νι

α
μ

ζν
ο

 π
ερ

ιβ
. δ ενδιάμεςθ bataϋria bataϋʎia μπαταρία 2;01.24 

ε ενδιάμεςθ  koϋrit
s
i koϋʎit

s
i κορίτςι 02;01.11 

ςτ ενδιάμεςθ bataϋria bataϋʎia μπαταρία 02;01.11 

η ενδιάμεςθ  koϋrona koϋʎona κορόνα 02;01.11 

θ ενδιάμεςθ   piϋruni puϋʎuni πιροφνι 2;01.24 

κ τελικι   xaϋra aϋʎa χαρά 2;01.24 

 

Ακολουκεί ςε δυναμικι θ ςτρατθγικι τθσ Συμφωνικισ Αρμονίασ ςτο (87). 

Ρραγματϊνεται ςε άτονθ αρχικι (87α)  και ενδιάμεςθ ςυλλαβι (87β) και ςε τονιςμζνθ 

ενδιάμεςθ (87γ).  

Η κατεφκυνςθ τθσ αρμονίασ είναι υποχωρθτικι. Ο πυροδότθσ τθσ αρμονίασ 

τονίηεται όταν το τεμάχιο-ςτόχοσ πραγματϊνεται ςε άτονο περιβάλλον (87α,β). Ραράλλθλα, 

θ τονιςμζνθ ςυλλαβι  μπορεί να αποτελεί και ςτόχο τθσ αρμονίασ με τον πυροδότθ να είναι 

άτονοσ (87γ).  

Ωσ προσ τον τρόπο άρκρωςθ αφομοιϊνονται το (87α), όπου επικρατεί ο 

*τριβόμενοσ+ τρΑ, το (87β), όπου επικρατεί ο *ζρρινοσ+ τρΑ και το (87γ)18 όπου επικρατεί ο *-

διαρκισ+ τρΑ. Η ΣΑ πραγματϊνεται ςε ψυχογλωςςολογικά εξζχουςεσ κζςεισ ςτα (87α) άκρα 

λζξθσ και ςε τονιςμζνθ ςυλλαβι (87γ,) 

87. Πραγμάτωςθ *r+ με Α ςτο Π2_Γ 

  

Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ   Ηλικία 

άτονο 
περιβάλ. 

α αρχικι riϋzaci ziϋzat
s
i ριηάκι 02;01.01 

β ενδιάμεςθ  uraϋnos unaϋnos ουρανόσ 02;01.24 

τονιςμ. 
περιβαλ. 

γ ενδιάμεςθ  kaϋrekla aϋdeta καρζκλα 02;01.11 

 

                                                           
18

 Ο πυροδότθσ *t] ζχει προζλκει από ςυγχϊνευςθ (fusion) από το ςυμφωνικό ςφμπλεγμα *kl]. Tο *k] 
ζδωςε τθν  αρνθτικι τιμι ςτο Δ.Χ. τθσ θχθρότθτασ και τον τρόπο άρκρωςθσ *κλειςτό+, ενϊ το *l] 
ζδωςε τον [ΚΟΩΝΙΚΟ] τόπο άρκρωςθσ.  
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Το πολυπαλλόμενο αντικακίςταται από το ραχιαίο τριβόμενο  [ʝ] ςτο (88) ςε 

τονιςμζνθ ςυλλαβι ςε όλεσ τισ πικανζσ κζςεισ (αρχικι, ενδιάμεςθ και τελικι). 

88. Πραγμάτωςθ του*r+  με *ʝ+ ςτο Π2_Γ 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

 

α αρχικι ϋroðes ϋʝoðes ρόδεσ 02;01.11 

β ενδιάμεςθ ҫeϋraca ҫeϋʝaca χεράκια 02;01.11 

γ ενδιάμεςθ bataϋria bataϋʝia μπαταρία 02;00.24 

δ ενδιάμεςθ bataϋria bataϋʝia μπαταρία 02;00.24 

ε ενδιάμεςθ tiϋraca tiϋʝasҫa τυράκια 
2;01.24 

ςτ τελικι ti’rja ti’ʝa τυριά 
2;01.24 

  

Το πολυπαλλόμενο αντικακίςταται με υπερωικοποιθμζνο πλευρικό ςτο (89) ςε 

άτονθ τελικι ςυλλαβι (89 α,β) και ςε τονιςμζνθ  ενδιάμεςθ και τελικι (89 γ,δ). Η 

ςτρατθγικι αυτι εξθγείται από το φωνθτικό περιβάλλον. Το *r+ αντικακίςταται από το *ɫ], 

όταν ακολουκοφν τα *-πρόςκια, -υψθλά][a,ο+ (δεσ και ςελ  25). Με τθ διαφορά πωσ από τα 

παρόντα δεδομζνα, δεν επιβεβαιϊνεται θ υπερωικοποίθςθ με το *u].  

89. Πραγμάτωςθ *r+ με *ɫ+ ςτο Π2_Γ 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

άτον. περ. α τελικι anaϋptiras anaϋtiłas αναπτιρασ 02;01.11 

β τελικι ϋzvura ϋnuɫa ςβοφρα 02;01.24 

τον. περ. γ ενδιάμεςθ   ksimeϋromata ciϋɫomata ξθμερϊματα 02;01.24 

δ τελικι  fteϋra eϋła φτερά 02;01.11 

 

Ριςτι πραγμάτωςθ του πολυπαλλόμενου ςυναντάται ςτο (90) ςε τελικι άτονθ 

ςυλλαβι (90α) και ςε τονιςμζνθ ςε αρχικι και τελικι ςυλλαβι (90 β, γ).  Το πολυπαλλόμενο 

πραγματϊνεται ζςτω και ςε πολφ μικρό ποςοςτό ι ςτα άκρα (90 α-γ) ι ςε τονιςμζνθ 

ςυλλαβι (90 β, γ) ι και ςτα δφο (90 β, γ). Τα περιβάλλοντα αυτά, όπωσ ζχει επιςθμανκεί και 

προθγουμζνωσ, είναι εξζχοντα ψυχογλωςςικά.  

90. Πιςτι πραγμάτωςθ *r] ςτο Π2_Γ 

    
Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

άτον. α τελικι   ϋtora  ϋtora  τϊρα  02;01.01 

τονιςμζν 

β αρχικι ϋravi ϋraκi ράβει 2;01.24 

γ τελικι  
  foϋra toϋra φορά 2;01.24 
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4.3.3. Π3_Γν (2;01.26-2;03.01) 

 

Το Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ζχει ξεκινιςει ςτο  (91) να παράγει πιςτά το 

πολυπαλλόμενο. Οι ςτρατθγικζσ που πραγματϊνει το πολυπαλλόμενο είναι οι εξισ: 

αντικατάςταςθ με πλευρικό, αντικατάςταςθ με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό, 

αντικατάςταςθ με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε περιβάλλον *i], αποβολι και ςυμφωνικι 

αρμονία. 

91. Πραγματώςεισ *r+ ςτο Π3_Γν 

  

Ει
ς

α
γό

μ
εν

ο
σ 

τφ
π

ο
σ 

Π
ις

τό
τθ

τα
 

Α
ντ

ικ
α

τά
ς

τα
ς

θ
 μ

ε 
π

λε
υ

ρ
ικ

ό
 *

l+
 

Α
ντ

ικ
α

τά
ς

τα
ς

θ
 μ

ε 

ο
υ

ρ
α

νι
κο

π
ο

ιθ
μ

ζν
ο

 π
λε

υ
ρ

ικ
ό

 *
ʎ]

 

Α
ντ

ικ
α

τά
ς

τα
ς

θ
 μ

ε 

ο
υ

ρ
α

νι
κο

π
ο

ιθ
μ

ζν
ο

 π
λε

υ
ρ

ικ
ό

 *
ʎ+

 ς
ε 

π
ερ

ιβ
ά

λλ
ο

ν 
*i

] 

Α
π

ο
β

ο
λι

 

Α
 

2;1.26 3 0 1 0 0 0 2 

2;2.22 10 0 1 3 1 3 2 

2;3.00 20 0 7 5 3 4 1 

2;3.01 15 4 2 6 2 0 1 

  48 4 11 14 6 7 6 

 

Η ςτρατθγικι με τθ μεγαλφτερθ δυναμικι ςτο  (92) είναι θ αντικατάςταςθ με 

ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε ποςοςτό 29%. Ακολουκεί θ αντικατάςταςθ με πλευρικό ςε 

ποςοςτό 23%. Στθ ςυνζχεια, το  πολυπαλλόμενο αποβάλλεται ςε ποςοςτό 15%, 

πραγματϊνεται με ςυμφωνικι αρμονία ςε ποςοςτό13% και 12% αντικακίςταται με 

ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε περιβάλλον *i] ςε ποςοςτό 12%.  Η πιςτι πραγμάτωςθ 

φτάνει μόλισ το 8%. 
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92. Ποςοςτά πραγμάτωςθσ *r+ ςτο Π3_Γν 

 

Κεντρικι ςτρατθγικι  είναι θ αντικατάςταςθ με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό *ʎ+ ςε 

κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον με το [+πρόςκιο, +υψθλό] φωνιεν *i+και ςε μθ κατάλλθλο 

φωνθτικό περιβάλλον με τα *-πρόςκια+ φωνιεντα *a,o,u] 

 Στο περιβάλλον με τα *-πρόςκια] φωνιεντα ςτο  (93) πραγματϊνεται το 

ουρανικοποιθμζνο πλευρικό  ςε άτονθ τελικι ςυλλαβι (93 α-ι). Σε τονιςμζνθ ςυλλαβι 

πραγματϊνεται ςε αρχικι (93 ια) και ενδιάμεςθ ςυλλαβι (93 ιβ-ιδ).  Το (93β) κα μποροφςε 

να δικαιολογείται από το περιβάλλον κακϊσ υπάρχει το *+πρόςκιο, +υψθλό+ *i]. Η 

κατεφκυνςθ τθσ αφομοίωςθσ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ είναι προχωρθτικι, κάτι που δε 

ςυναντάται ςτα νζα ελλθνικά.  

 Η εξ αποςτάςεωσ (ι μθ γειτνιάηουςα) αφομοίωςθ κα μποροφςε να δικαιολογθκεί 

από το *+υψθλό.+πρόςκιο+ *i] ςτα (93α,γ, ςτ,θ, ιβ) με τθν αφομοίωςθ ςτο (93ιβ) να είναι 

υποχωρθτικισ κατεφκυνςθσ και οι υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ προχωρθτικισ. Στο (93ιγ) 

δικαιολογείται  αφομοίωςθ εξ αποςτάςεωσ προχωρθτικισ κατεφκυνςθσ από το *+πρόςκιο, 

- υψθλό+ *e].   Τα (93 δ,ε,η,κ,ια) όμωσ αποτελοφν αντιπαραδείγματα, κακϊσ δεν περιζχουν 

κάποιο φωνιεν που να δικαιολογεί τθν αφομοίωςθ, οφτε γειτνιάηουςα οφτε μθ 

γειτνιάηουςα. 

 

8%

23%

29%

12%

15%

13%

Κατάκτθςθ *r] Π3_Γν
Ριςτότθτα

Αντικατάςταςθ με πλευρικό *l]

Αντικατάςταςθ με 
ουρανικοποιθμζνο πλευρικό *ʎ+

Αντικατάςταςθ με 
ουρανικοποιθμζνπ πλευρικό *ʎ+ 
ςε περιβάλλον *_i]

Αποβολι

ΣΑ
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93. Πραγμάτωςθ [r+ με *ʎ a,o,u] ςτο Π3_Γν 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 
ά

το
νθ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

 

α τελικι fortiϋγara totiϋtaʎa φορτθγάρα 2;2.22 

β τελικι anaϋptiras ataϋtiʎa/aptaϋtiʎa αναπτιρασ 2;2.22 

γ τελικι c
ɕ
iϋκara ciϋçaʎa κικάρα 2;2.22 

δ τελικι markaϋδoros makaϋʝoʎo μαρκαδόροσ 2;3.00 

ε τελικι ϋtora ϋtoʎa τϊρα 2;3.00 

ςτ τελικι ϋγriγora ϋɟiγοʎa γριγορα 2;3.00 

η τελικι ϋzvura ϋzuʎa ςβοφρα 2;3.01 

θ τελικι t
s
iϋγara t

s
iϋγaʎa τςιγαρα 2;3.01 

κ τελικι ϋtora ϋtoʎa  τϊρα 2;3.01 

ι τελικι ϋγaiδaros γaiγaʎos γάιδαροσ 2;3.01 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 

ς
υ

λλ
α

β
ι

 ια αρχικι ϋroδa ϋʎoza  ρόδα 2;3.01 

ιβ ενδιάμεςθ makaϋroɲi makaϋʎoɲi μακαρόνι 2;3.00 

ιγ ενδιάμεςθ c
ɕ
eϋrac

ɕ
a c

ɕ
eϋʎac

ɕ
a κεράκια 2;3.00 

ιδ ενδιάμεςθ kaϋroto kaϋʎoto καρότο 2;3.01 

 

Το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςτο (94) που προβλζπεται από το περιβάλλον ςε 

άτονθ ςυλλαβι παράγεται ςε ενδιάμεςθ (94α) και τελικι ςυλλαβι (94β) και ςε τονιςμζνθ 

ενδιάμεςθ (94γ-ε) και τελικι ςυλλαβι (95η).  

94. Πραγμάτωςθ *r]  με *ʎi+ ςτο Π3_Γν 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία  

άτονο 
περιβάλ. 

α ενδιάμεςθ ϋktirio ϋtiʎio  κτίριο 2;3.01 

β τελικι sfuϋgari t
s
uϋɟaʎi ςφουγγάρι 2;3.00 

τονιςμζνθ 
ςυλλαβι 

γ ενδιάμεςθ sfiϋrizi fiʎϋizi ςφυρίηει 2;2.22 

δ ενδιάμεςθ sfiϋrizi tiϋʎizi ςφυρίηει 2;3.01 

ε ενδιάμεςθ marγaϋrita maγaϋʎita μαργαρίτα 2;3.00 

ςτ τελικι tiϋri tiϋʎi τυρί 2;3.00 

Το πολυπαλλόμενο αντικακίςταται με πλευρικό [l] ςτο  (95) ςε άτονθ ςυλλαβι ςε 

όλεσ τισ πικανζσ κζςεισ (95 α-γ) και ςε τονιςμζνθ ςυλλαβι ςτθν αρχικι (95 δ) και ενδιάμεςθ 

(95 ε-ια) ςυλλαβι. 

95. Αντικατάςταςθ *r+ με *l+ ςτο Π3_Γν 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

ά
το

νθ
 

ς
υ

λλ
α

β
ι

 

α αρχικι roϋloi loϋloi ρολόι 2;3.01 

β ενδιάμεςθ karameϋlit
s
a kalaϋmica καραμελίτςα 2;3.00 

γ τελικι ϋδoro ϋʝolo  δϊρο 2;3.00 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

 

δ αρχικι ϋroz ϋloz ροη 2;3.00 

ε ενδιάμεςθ psaϋrac
ɕ
a psaϋlac

ɕ
a ψαράκια 2;1.26 

ςτ ενδιάμεςθ makaϋroɲa makaϋloɲa μακαρόνια 2;2.22 

η ενδιάμεςθ iϋrini iϋlini Ειρινθ 2;3.00 

θ ενδιάμεςθ kokoϋrac
ɕ
i kokoϋlac

ɕ
i κοκοράκι 2;3.00 

κ ενδιάμεςθ psaϋrac
ɕ
i psaϋlac

ɕ
i ψαράκι 2;3.00 

ι ενδιάμεςθ kaϋravʑa kaϋlaza καράβια 2;3.00 

ια ενδιάμεςθ γoϋrila γοϋlila γορίλασ 2;3.01 
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Η αποβολι πραγματϊνεται ςτο  (96) ςε άτονθ ενδιάμεςθ (96α) και τελικι (96β) 

ςυλλαβι και ςε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ (96 γ, δ) και  τελικι (96ε) ςυλλαβι. Ραρατθρείται ςε 

όλεσ τισ αποβολζσ πωσ τον πυρινα τθσ ςυλλαβισ καταλαμβάνει το φωνιεν *i]. 

96. Αποβολι *r+ ςτο Π3_Γν 

    
Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

ά
το

ν 

π
ερ

. α ενδιάμεςθ pʎiϋdirio biϋdi:o πλυντιριο 2;2.22 

β τελικι ϋɕeri ϋsei χζρι 2;3.00 

το
νι

ς
/ν

ο
 

π
ερ

ιβ
ά

λ.
 γ ενδιάμεςθ iϋrini iϋ:ni Ειρινθ 2;3.00 

δ ενδιάμεςθ koϋrit
s
i koϋit

s
i κορίτςι 2;3.00 

ε τελικι ti’ri ti’: τυρί 2;2.22 

Η ςυμφωνικι αρμονία ςτο  (97) πραγματϊνεται ςε άτονο  περιβάλλον ςε 

ενδιάμεςθ (97 α-γ) ςυλλαβι. Σε τονιςμζνο πραγματϊνεται ςε αρχικι (97δ) και ενδιάμεςθ 

(97 ε) ςυλλαβι. 

97. Πραγμάτωςθ *r]  με Α ςτο Π3_Γν 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ  Ηλικία 

άτονθ 
 ςυλλαβι 

α ενδιάμεςθ aeroϋplano poϋpano αεροπλάνο 2;1.26 

β ενδιάμεςθ aeroϋplano poϋpalo αεροπλάνο 2;1.26 

γ ενδιάμεςθ aeroϋplano apoϋpano αεροπλάνο 2;2.22 
τονιςμζνο 
περιβάλλον 

δ αρχικι ϋroz ϋzoz ροη 2;2.22 

ε ενδιάμεςθ iϋrini iϋnini Ειρινθ 2;3.00 

 

Η κατεφκυνςθ τθσ αρμονίασ είναι υποχωρθτικι ςε όλα τα παραδείγματα. Ο 

πυροδότθσ τονίηεται ςε όλεσ τισ αρμονίεσ εκτόσ από τθν περίπτωςθ (97ε), όπου εκεί 

τονίηεται ςε αντίκεςθ με τα προθγοφμενα γλωςςικά δείγματα του πίνακα ο φκόγγοσ-ςτόχοσ 

τθσ αρμονίασ. Οι αφομοιϊςεισ είναι ολικζσ ςτα (97α-γ), όπου επικρατεί ο *ΧΕΙΛΙΚΟΣ+ ΤοΑ 

και ο *κλειςτόσ + ΤρΑ . Στο (97δ) επικρατεί ο *τριβόμενοσ+ ΤρΑ και ςτο (97ε) ο ζρρινοσ ΤρΑ.   

Με πιςτότθτα πραγματϊνεται ςτο (98) ςε τονιςμζνθ ςυλλαβι ενδιάμεςθ τθσ λζξθσ 

(98α-δ), ςε περιβάλλον δθλαδι εξζχον ψυχογλωςςολογικά. 

98. Πιςτι πραγμάτωςθ *r+ ςτ Π3_Γν 

    
Θζςθ 

Τφποσ 
ενιλικα 

Τφποσ 
παιδιοφ 

Λζξθ Ηλικία 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 

ς
υ

λλ
α

β
ι

 α ενδιάμεςθ psaϋrac
ɕ
i psaϋrat

ɕ
i ψαράκι 2;3.01 

β ενδιάμεςθ c
ɕ
eϋrac

ɕ
a c

ɕ
eϋrac

ɕ
a κεράκια 2;3.01 

γ ενδιάμεςθ faϋrasi sarac
ɕ
i  φαράςι 2;3.01 

δ ενδιάμεςθ γuϋruɲi γuϋruni  γουροφνι 2;3.01 
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4.3.4. Π4_τ (2;01.03-2;03.14) 

 

Ο Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) πραγματϊνει ςτο (99) το πολυπαλλόμενο και επιλζγει δφο 

μόνο ςτρατθγικζσ, τθν αντικατάςταςθ με πλευρικό  και τθν αποβολι 

99. υνολικζσ πραγματώςεισ *r] ςτο Π4_τ 

 

Ειςαγόμενοσ 
τφποσ 

Πιςτότθτα 
Αντικατάςταςθ 
με πλευρικό *l+ 

Αποβολι 

2;01;13 12 10 0 2 

2;01;24 15 13 1 1 

2;03;14 15 13 2 0 

Σφνολα 42 36 3 3 

 

Η πιςτι πραγμάτωςθ ςτο  (100) αγγίηει το 86%, αποδεικνφοντασ πωσ το Ρ4_Στ 

(2;01.03-2;03.14) ζχει κατακτιςει το πολυπαλλόμενο ςε αυτιν τθν θλικία. Ακολουκοφν θ 

πραγμάτωςθ με πλευρικό και θ αποβολι με ποςοςτό 7% θ κακεμιά.  

100. Ποςοςτά πραγμάτωςθσ *r+ ςτο Π4_τ 

 

  

Το πολυπαλλόμενο πραγματϊνεται ςτο  (101) με πιςτότθτα ςε άτονθ ςυλλαβι ςε 

όλεσ τισ πικανζσ κζςεισ, ςε αρχικι, ενδιάμεςθ και τελικι ςυλλαβι (101 α-ε) και ςε 

τονιςμζνθ ενδιάμεςθ (101 ςτ-κ) και τελικι ςυλλαβι (101 ι, ια). 

7%
7%

86%

Κατάκτθςθ *r]

αποβολι

πιςτό υγρό

πιςτι πρ.
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101. Πιςτι πραγμάτωςθ *r] ςτο Π4_τ 

    Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 
ά

το
νθ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

 
α αρχικι roϋloi roϋloi ρολόι 2;01;13 

β ενδιάμεςθ koriϋtsaci koriϋtati κοριτςάκι 2;01;24 

γ τελικι ϋsvura ϋbura ςβοφρα 2;01;13 

δ τελικι sfuϋgari puϋgari ςφουγγάρι 2;01;24 

ε τελικι ϋfero ϋpero φζρω 2;01;13 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 

ς
υ

λλ
α

β
ι

 ςτ ενδιάμεςθ psaϋraci tsaϋraci ψαράκι 2;01;13 

η ενδιάμεςθ miϋriso miϋriso μυρίςω 2;03;14 

θ ενδιάμεςθ kaϋrota taϋrota καρότα 2;01;13 

κ τελικι sfiϋri fiϋli ςφυρί 2;01;13 

ι τελικι neϋro neϋro νερό 2;03;14 

 

 Ρραγματϊνεται με πλευρικό ςτο (102) ςε άτονθ αρχικι (102α) και ενδιάμεςθ 

ςυλλαβι (102β,γ). 

102. Πραγμάτωςθ *r] με *l+ ςτο Π4_τ 

    
Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ 

 
Ηλικία 

Φωνιεν 
που 

ακολουκεί 

άτονθ ςυλλαβι 

α αρχικι roϋloi loϋloi ρολόι 2;01;24 o 

β ενδιάμεςθ karaϋmela kalaϋmela καραμζλα 2;03;14 a 

γ ενδιάμεςθ periϋʝali  teliϋʝali περιγιάλι 2;03;14 i 

 

 Το πολυπαλλόμενο αποβάλλεται ςτο  (103) ςε άτονθ ενδιάμεςθ (103α) και τελικι 

ςυλλαβι (103 β) και ςε τονιςμζνθ  αρχικι ςυλλαβι (103 γ).  

103. Αποβολι *r+ ςτο Π4_τ 

    

Θζςθ Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 
Φωνιεν 

που 
ακολουκεί 

άτον. περ. 
1 ενδιάμεςθ ɣuruϋnaɕa ɤunuϋnaɕa γουρουνάκια 2;01;13 u 

2 τελικι aϋsteri aϋtei αςτζρι 2;01;13 i 

τον. περ. 3 αρχικι ϋreftika ϋetika ρεφτθκα 2;01;24 e 

 

Ανακεφαλαύωςη κατϊκτηςη [r] 
 

Στθν κατάκτθςθ του ρωτικοφ παρατθροφμε μεγάλθ απόκλιςθ από τθν κατάκτθςθ 

του πλευρικοφ. Οι ςτρατθγικζσ πραγμάτωςισ του ςε κάκε περίπτωςθ που χρθςιμοποιεί το 

κάκε παιδί ξεπερνοφν ςε αρικμό τισ ςτρατθγικζσ  πραγμάτωςθσ του *l].  
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Ανακεφαλαιϊνοντασ  τα δεδομζνα ανά περιβάλλον ςτο (104) παρατθροφμε τθν 

ποικιλία ςτθν πραγμάτωςθ του *r].  

 Σε άτονθ αρχικι ςυλλαβι πραγματϊνεται το *r]: 

 ςτο Ρ1_Χρ με πλευρικό, ουρανικοποιθμζνο πλευρικό και με το ςταφυλικό 

τριβόμενο [ʁ]. 

 ςτο Ρ2_Γ με αποβολι, αντικατάςταςθ με *ð+ και ΣΑ. 

 ςτο Ρ3_Γ με πλευρικό. 

 και ςτο Ρ4_Στ με πλευρικό ι πιςτά. 

 Σε ενδιάμεςθ άτονθ ςυλλαβι  

 ςτο Ρ1_Χρ με αποβολι, πλευρικό και θμίφωνο . 

 ςτο Ρ2_Γ με αποβολι, ΣΑ και ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε κατάλλθλο 

φωνθτικό περιβάλλον. 

 ςτο Ρ3_Γν με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε κατάλλθλο φωνθτικό 

περιβάλλον, πλευρικό, αποβολι και ΣΑ. 

 ςτο Ρ4_Στ με πιςτότθτα, πλευρικό και αποβολι. 

 Σε άτονθ τελικι ςυλλαβι  

 ςτο Ρ1_Χρ με αποβολι, πλευρικό, θμίφωνο, ΣΑ, πιςτότθτα, τριβόμενο *ʁ] και 

ουρανικοποιθμζνο πλευρικό. 

 ςτο Ρ2_Γ με πλευρικό, με το τριβόμενο *ð], με πιςτότθτα, με 

υπερωικοποιθμζνο  πλευρικό  και με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε 

κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον. 

 ςτο Ρ3_Γν με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό, με πλευρικό και με αποβολι. 

 ςτο Ρ4_Στ με πιςτότθτα και αποβολι. 

 Σε τονιςμζνθ αρχικι ςυλλαβι  

 ςτο Ρ1_Χρ πραγματϊνεται με θμίφωνο. 

 ςτο Ρ2_Γν πραγματϊνεται με αποβολι, θμίφωνο, υπερωικοποιθμζνο πλευρικό 

και με πιςτότθτα. 

 ςτο Ρ3_Γν με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό, με πλευρικό και ΣΑ. 

 ςτο Ρ4_Στ με αποβολι. 

 Σε τονιςμζνθ ενδιάμεςθ ςυλλαβι  

 ςτο Ρ1_Χρ πραγματϊνεται με αποβολι, πλευρικό, θμίφωνο, τριβόμενο *ʁ+, με 

πιςτότθτα, με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό και ςε κατάλλθλο και ςε μθ-

κατάλλθλο περιβάλλον. 
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 ςτο Ρ2_Γ πραγματϊνεται με πλευρικό, αποβολι, με το τριβόμενο [ð], με  ΣΑ, 

με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε κατάλλθλο και μθ κατάλλθλο φωνθτικό 

περιβάλλον και με θμίφωνο. 

 ςτο Ρ3_Γν με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε κατάλλθλο και μθ κατάλλθλο 

φωνθτικό περιβάλλον, με πλευρικό, με αποβολι, με ΣΑ και με πιςτότθτα.  

 ςτο Ρ4_Στ με πιςτότθτα. 

 Σε τονιςμζνθ τελικι ςυλλαβι  

 ςτο Ρ1_Χ  με πλευρικό, θμίφωνο και με πιςτότθτα. 

 ςτο Ρ2_Γ με το τριβόμενο [ð], με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό, με θμίφωνο, με 

υπερωικοποιθμζνο πλευρικό και με πιςτότθτα. 

 ςτο Ρ3_Γν με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε κατάλλθλο φωνθτικό 

περιβάλλον, με αποβολι και με πιςτότθτα. 

104. Πραγμάτωςθ *r+ ανά παιδί και ανά περιβάλλον 

  /r/ 

  Άτονθ ςυλλαβι Τονιςμζνθ ςυλλαβι 

  Αρχικι Ενδιάμεςθ τελικι αρχικι ενδιάμεςθ τελικι 

Ρ
1

_Χ
ρ

 

 
Ø Ø 

 
Ø 

 [l] [l] [l] 
 

[l] [l] 

 
[ʝ] [ʝ] [ʝ] [ʝ] [ʝ] 

  
ʁ 

 
ʁ 

 

  
ΣΑ 

   

  
[r] 

 
[r] [r] 

    
*ʎi] 

 [ʎ] 
 

[ʎ] 
 

[ʎ] 
 

Ρ
2

_Γ
 

  
[l] 

 
[l] 

 

 
Ø 

 
Ø Ø 

 *ð] 
 

*ð] 
 

*ð] *ð] 

ΣΑ ΣΑ 
  

ΣΑ 
 

  
[ʎi] 

 
[ʎi] 

 

    
[ʎ] [ʎ] 

   
[ʝ] [ʝ] [ʝ] 

  
[ɫ] [ɫ] 

 
[ɫ] 

  
[r] [r] 

 
[r] 

Ρ
3

_Γ
ν 

  
[ʎ] [ʎ] [ʎ] 

 

 
[ʎi] [ʎi] 

 
[ʎi] [ʎi] 

[l] [l] [l] [l] [l] 
 

 
Ø Ø 

 
Ø Ø 

 
ΣΑ 

 
ΣΑ ΣΑ 

 

    
[r] 

 

Ρ
4

_Σ
τ [r] [r] [r] 

 
[r] [r] 

[l] [l] 
    

 
Ø Ø Ø 

   



70 
 

 Από το ςφνολο των ςτρατθγικϊν που αντικακιςτοφν το *r] θ αποβολι, θ 

αντικατάςταςθ με πλευρικό, θ αντικατάςταςθ με *ʝ], θ ΣΑ και θ ουρανικοποίθςθ ςε 

κατάλλθλο και μθ κατάλλθλο περιβάλλον εμφανίςτθκαν και ςτα τζςςερα παιδιά. Αντίκετα, 

θ αντικατάςταςθ με το ςταφυλικό τριβόμενο [ʁ] εμφανίςτθκε ςτο Ρ1_Χρ, με το οδοντικό   

τριβόμενο θχθρό *ð] και το υπερωικό [ɫ+ εμφανίςτθκαν μόνο ςτον Ρ2_Γ, ο οποίοσ ζχει τα 

χαμθλότερα ποςοςτά κατάκτθςθσ και του πλευρικοφ και του πολυπαλλόμενου.  

 Οι ςτρατθγικζσ που εμφανίςτθκαν ςε όλα τα παιδιά ςτο  (105) εμφανίηονται και ςε 

όλα ςχεδόν τα περιβάλλοντα με εξαίρεςθ τθν αντικατάςταςθ με *ʝ] που δεν εμφανίηεται ςε 

άτονθ ςυλλαβι ςτθν αρχικι τθσ λζξθσ και τθ ΣΑ που δεν βρζκθκε ςε τελικι τονιςμζνθ 

ςυλλαβι.  

105. Πραγμάτωςθ * r]  ανά περιβάλλον 

  Άτονθ Τονιςμζνθ 

  Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι 

Αποβολι 
 

Ø Ø Ø Ø Ø 

Ρλευρικό [l] [l] [l] [l] [l] [l] 

Ριςτότθτα [r] [r] [r] 
 

[r] [r] 

αχ. Τριβόμ. 
 

[ʝ] [ʝ] [ʝ] [ʝ] [ʝ] 

Συμ. αρμ. ΣΑ ΣΑ ΣΑ ΣΑ ΣΑ 
 Ουρ. πλευρ. [ʎ] [ʎ] [ʎ] [ʎ] [ʎ] [ʎ] 

  
      Τριβ. ςταφυλ. 

  

ʁ 

 

ʁ 
 Τριβόμενο 

οδ. διαρ [ð] 

 

[ð] 

  

[ð] 

Υπερ/νο 
πλευρ 

  

[ɫ] [ɫ] 
 

[ɫ] 
 

Οι ατομικζσ ςτρατθγικζσ που εντοπίςτθκαν *ɫ, ʁ+δικαιολογοφνται από το περιβάλλον,  

κακϊσ τόςο ςτθν περίπτωςθ του ςταφυλικοφ τριβόμενου όςο και ςτθν περίπτωςθ του 

υπερωϊκοποιθμζνου πλευρικοφ γειτνίαηαν άμεςα τα *-πρόςκια+ *a,o] 

Η αντικατάςταςθ με *ð], αν και ςτα παρόντα δεδομζνα παρατθρικθκε ςε ζνα παιδί και 

θ αντικατάςταςθ με *ʝ] ςε δφο παιδιά, επειδι επιβεβαιϊνονται και από τθν ζρευνα τθσ  

Μαγουλά (2000), δεν κα κεωρθκοφν ωσ ατομικζσ ςτρατθγικζσ.  

 Ωσ προσ τθν πραγμάτωςθ του *r] με το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό δεν 

παρατθρείται αντιςτοιχία με τθν αντικατάςταςθ του *l] με του *ʎ+. Τα τρία από τα τζςςερα 

παιδιά αντικακιςτοφν το *r] με το *ʎ]. Στο Ρ3_Γ μάλιςτα θ ςτρατθγικι αυτι είναι θ κφρια με 

ποςοςτό 29%. Το διαλεκτικό περιβάλλον, δθλαδι, δεν διαφοροποιεί τθ ςυμπεριφορά ςτθν 
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κατάκτθςθ του *r],  αφοφ και το Ρ1_Χρ και το Ρ3_Γ τθσ ανατολικισ Κριτθσ ακολουκοφν τθν 

ίδια ςτρατθγικι με το Ρ2_Γν τθσ δυτικισ Κριτθσ. 

4.4. ΤΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΗ – ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΣΙΠΑΡΑΘΕΗ ΤΓΡΩΝ 

ΤΜΥΩΝΩΝ Ε ΘΕΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΤ ΕΜΒΑΗ 
 Αντιπαρακζτοντασ τα δεδομζνα που παρουςιάςτθκαν ςτο εν λόγω κεφάλαιο 

μποροφν να εξαχκουν τα εξισ ςυμπεράςματα για τθν κατάκτθςθ των υγρϊν ςυμφϊνων ςτο 

ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο: 

4.4.1 Σο αμαρκϊριςτο πλευρικό [l] 

 Το αμαρκάριςτο πλευρικό ζχει κατακτθκεί πλιρωσ ςτα τρία από τα τζςςερα παιδιά. 

Το Ρ2_Γ δεν το ζχει κατακτιςει, ςτοιχείο που επιβεβαιϊνει πωσ ςτο ενδιάμεςο 

ςτάδιο υπάρχει ποικιλομορφία ςτθ γλωςςικι κατάκτθςθ.  

 Στρατθγικζσ που ςυναντικθκαν ςε όλα τα παιδιά είναι θ αποβολι και θ ςυμφωνικι 

αρμονία. 

 Η ουρανικοποίθςθ του αμαρκάριςτου πλευρικοφ ςε μθ κατάλλθλο περιβάλλον 

ςυναντικθκε ςε δφο παιδιά. Στο Ρ1_Χρ το ποςοςτό είναι ιδιαίτερα μικρό (2%) και 

ςε ζνα πολφ ςυγκεκριμζνο περιβάλλον (ςε άτονθ τελικι ςυλλαβι με το φωνιεν *a] 

π.χ.*‘ola]/oʎa/ ‘όλα’, 2;00.13). Tο δεφτερο παδί Ρ2_Γ εμφανίηει τθν ουρανικοποίθςθ 

του πλευρικοφ ςε μθ κατάλλθλο και κατάλλθλο περιβάλλον (π.χ. *ϋlikos]->/ϋʎikos/ 

‘λφκοσ’, 02;01;11 & [miϋtula] -> /miϋtuʎa/, ‘μυτοφλα’ 02;01.11) ςε ποςοςτό 8%.  Η 

υπόκεςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ αφομοίωςθσ (long distance assimilation) (π.χ. [miϋtula] 

-> /miϋtuʎa/, ‘μυτοφλα’ 02;01.11)δε φαίνεται να επιβεβαιϊνεται από το ςφνολο 

δεδομζνων, κακϊσ υπάρχουν και αντιπαραδείγματα ([ϋalo+/ϋaʎo/, ‘άλλο’, 

02;01;11). Η περιοριςμζνθ αντικατάςταςθ του αμαρκάριςτου πλευρικοφ από το 

Ρ1_Χρ και θ απουςία τθσ  εν λόγω ςτρατθγικισ από τα παιδιά Ρ3_Γν και Ρ4_Στ και 

παράλλθλα θ πραγμάτωςθ ςε ποςοςτό 8% από το Ρ2_Γ μασ οδθγεί ςτο 

ςυμπζραςμα πωσ τα παιδιά τθσ ανατολικισ Κριτθσ (Ρ1_Χρ, Ρ3_Γν και Ρ4_Στ) που 

ςτθ γλϊςςα ςτόχο των ενθλίκων το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό παράγεται ςε 

κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον *i]  αναμζνεται να παράγουν το αμαρκάριςτο 

πλευρικό πάντοτε πιςτά και να μθν το αντικακιςτοφν με το ουρανικοποιθμζνο. 

Υπάρχουν όμωσ και αντιπαραδείγματα, ζςτω και ςε μικρό ποςοςτό(Ρ1_Χρ 2% π.χ. 

[‘ola]-> oʎa’ όλα’ 2;00.13) 

 Το Ρ2_Γ παρουςιάηει άλλεσ τρεισ ςτρατθγικζσ, τθν αντικατάςταςθ με *ʝ], με *ð], [ɫ]. 

Από αυτζσ τισ τρεισ για τα ελλθνικά ζχουν επιβεβαιωκεί από άλλα δεδομζνα οι 
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αντικαταςτάςεισ με *ʝ+ και *ð] (Μαγουλά, 2000). Η αντικατάςταςθ με *ɫ] 

επιβεβαιϊκθκε από ςυγκεκριμζνο φωνθτικό περιβάλλον με τα [–πρόςκια] 

φωνιεντα [a,o,u].   

 Η αντικατάςταςθ του πλευρικοφ με το *ʝ] ςυναντάται από το ίδιο παιδί *Ρ2_Γ+ και 

ςτθν αντικατάςταςθ του ουρανικοποιθμζνου πλευρικοφ [ʎ+ και ςτθν 

αντικατάςταςθ του πολυπαλλόμενου *r]. Επίςθσ το Ρ1_Χρ αντικακιςτά το *r] με *ʝ] 

και *ʎ] και το Ρ3_Γν με *ʎ]. Το Ρ4_Στ ζχει κατακτιςει πλιρωσ το *r]. 

 Η αντικατάςταςθ με *ð] προβλθματίηει ωσ προσ το Δ.Χ. [+/- διαρκζσ] (δεσ 

ςθμείωςθ11) , κακϊσ οι μελετθτζσ διαφωνοφν ωσ προσ το πρόςθμο του πλευρικοφ 

για τα ελλθνικά. Η αντικατάςταςθ του *l] από το [ð] από το εν λόγω παιδί μασ 

οδθγεί ςτθ ςκζψθ πωσ ίςωσ ςτο το *l] να ζχει κετικό πρόςθμο ωσ προσ το Δ.Χ. 

*διαρκζσ+, όπωσ και το *ð+. Φωνθτικι ανάλυςθ των δεδομζνων κα υποβοθκιςει 

ςτθν αποςαφινιςθ του προβλιματοσ.   

 To Ρ2_Γ είναι το μόνο παιδί που δεν ζχει κατάκτιςει το αμαρκάριςτο πλευρικό. 

Ραράλλθλα παρουςιάηει περιςςότερεσ ςτρατθγικζσ ςυγκριτικά με τα υπόλοιπα 

παιδιά.  

 Το *l] δεν αντικαταςτάκθκε ςε κανζνα περιβάλλον και ςε κανζνα παιδί με το *r] (δεσ 

κεωρθτικι ςτιριξθ ςελ 88).  

4.4.2Σο ουρανικοποιημϋνοπλευρικό ςε περιβϊλλον  [iΥ] 

 Από τα ςυνολικά δεδομζνα πιςτοποιείται πωσ το ουρανικοποιθμζνο ζχει 

κατακτθκεί μερικϊσ (50%).  Εάν κοιτάξουμε όμωσ βακφτερα παρατθροφμε 

διαφοροποιιςεισ ανάμεςα ςτα παιδιά, κακϊσ το Ρ1_Χρ το ζχει κατακτιςει ςε 

ποςοςτό 100%., το Ρ2_Γ μερικϊσ και τα Ρ3_Γν και Ρ4_Στ δεν το ζχουν κατακτιςει. 

 Στα Ρ3_Γν και Ρ4_Στ οι ςτατθγικζσ κατάκτθςθσ του ουρανικοποιθμζνου πλευρικοφ 

είναι θ ςυμφωνικι αρμονία και θ αντικατάςταςθ με το αμαρκάριςτο πλευρικό. 

 ΤΟ Ρ2_Γ, όπωσ ζχει προαναφερκεί, αντικακιςτά και το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό 

με το *ʝ] και με το υπερωικοποιθμζνο πλευρικό *ɫ]. Η δεφτερθ ςτρατθγικι 

περιορίηεται ςε ζνα γλωςςικό δείγμα (puϋʎa]/ϋpuła/,) 

4.4.3 Σο ουρανικοποιημϋνο πλευρικό ςε περιβϊλλον [i] 

Η ςυγκεκριμζνθ κατάκτθςθ αφορά αποκλειςτικά τα παιδιά Ρ1_Χρ και Ρ3_Γν που 

μεγαλϊνουν ςτο κυρίαρχα διαλεκτικό περιβάλλον τθσ ανατολικισ Κριτθσ. 
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 Ο φκόγγοσ – ςτόχοσ δεν ζχει κατακτθκεί (32%). Το Ρ1_Χρ το ζχει κατακτιςει 

μερικϊσ, ενϊ το Ρ3_Γν ςε ποςοςτό 6%. 

 Σθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί θ απουςία ποικίλων ςτρατθγικϊν. Η μόνθ 

ςτρατθγικι που αντικακιςτά το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό, είναι θ 

αντικατάςταςθ με το αμαρκάριςτο πλευρικό.  

4.4.4 Η κατϊκτηςη του [r] 

 Από τα ςυνολικά δεδομζνα αντιλαμβάνεται κανείσ πωσ το *r] δεν ζχει 

κατακτθκεί (17%)ˑ  μόνο το Ρ4_Στ το ζχει κατακτιςει (86%.) 

 Το *r+ πραγματϊνεται πιςτά ςε εξζχουςεσ ψυχογλωςςολογικά κζςεισ. Είτε ςτα 

άκρα τθσ λζξθσ (106α-ε & η-κ), είτε ςε τονιςμζνθ ςυλλαβι (ι-βη). Εξαίρεςθ 

αποτελει το (106ςτ). Ο τονιςμόσ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα ςτθν 

κατάκτθςθ των ελλθνικϊν (Revithiadou & Tzakosta 2004a; 2004b).  

Πίνακασ106.  Πιςτζσ πραγματώςεισ του [r] 

    Tφποσ ενιλικα Tφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία Θζςθ 
 

ά
το

νθ
 ς

υ
λλ

α
β

ι
 

α ‘ðora ‘ʝora δϊρα 2;00.13 τελικι Ρ1_Χρ 

β ana’ptiras a’tira αναπτιρασ 2;00.13 τελικι Ρ1_Χρ 

γ para’κiri pa:’ri παρακφρι 2;00.14 τελικι Ρ1_Χρ 

δ  ϋtora  ϋtora  τϊρα  02;01.01 τελικι Ρ2_Γ 

ε roϋloi roϋloi ρολόι 2;01;13 αρχικι Ρ4_Στ 

ςτ koriϋtsaci koriϋtati κοριτςάκι 2;01;24 ενδιάμεςθ Ρ4_Στ 

η ϋsvura ϋbura ςβοφρα 2;01;13 τελικι Ρ4_Στ 

θ sfuϋgari puϋgari ςφουγγάρι 2;01;24 τελικι Ρ4_Στ 

κ ϋfero ϋpero φζρω 2;01;13 τελικι Ρ4_Στ 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

 

ι mo’raci mo’raci μωράκι 2;00.14 ενδιάμεςθ Ρ1_Χρ 

ια mo’raci mo’raci μωράκι 2;00.13 ενδιάμεςθ Ρ1_Χρ 

ιβ sfuga’raci uga’raci ςφουγγαράκι 2;00.13 ενδιάμεςθ Ρ1_Χρ 

ιγ sfuga’raci uga’raci ςφουγγαράκι 2;00.13 ενδιάμεςθ Ρ1_Χρ 

ιδ psa’raci pa’raci ψαράκι 2;00.13 ενδιάμεςθ Ρ1_Χρ 

ιε aste’raca te’rata αςτεράκια 2;00.13 ενδιάμεςθ Ρ1_Χρ 

ιςτ spi’ri pi’ri ςπυρί 2;00.13 τελικι Ρ1_Χρ 

ιη ϋravi ϋraκi ράβει 2;01.24 αρχικι Ρ2_Γ 

ιθ   foϋra toϋra φορά 2;01.24 τελικι  Ρ2_Γ 

ικ psaϋrac
ɕ
i psaϋrat

ɕ
i ψαράκι 2;3.01 ενδιάμεςθ Ρ3_Γν 

β c
ɕ
eϋrac

ɕ
a c

ɕ
eϋrac

ɕ
a κεράκια 2;3.01 ενδιάμεςθ Ρ3_Γν 

βα faϋrasi sarac
ɕ
i  φαράςι 2;3.01 ενδιάμεςθ Ρ3_Γν 

ββ γuϋruɲi γuϋruni  γουροφνι 2;3.01 ενδιάμεςθ Ρ3_Γν 

βγ psaϋraci tsaϋraci ψαράκι 2;01;13 ενδιάμεςθ Ρ4_Στ 

βδ miϋriso miϋriso μυρίςω 2;03;14 ενδιάμεςθ Ρ4_Στ 

βε kaϋrota taϋrota καρότα 2;01;13 ενδιάμεςθ Ρ4_Στ 

βςτ sfiϋri fiϋli ςφυρί 2;01;13 τελικι Ρ4_Στ 

βη neϋro neϋro νερό 2;03;14 τελικι Ρ4_Στ 
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 Σε όλα τα παιδιά οι ςτρατθγικζσ πραγμάτωςεισ του *r+ είναι θ αποβολι και θ 

αντικατάςταςθ με το αμαρκάριςτο πλευρικό *l].  

 Η ςυμφωνικιαρμονία εμφανίηεται ςτα τρία από τα τζςςερα παιδιά. Μάλιςτα το 

Ρ4_Στ που πραγμάτωνεται το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό [iΦ+ με ΣΑ ςε 

ποςοςτό 78% δεν παρουςιάηει κακόλου αυτιν τθ ςτρατθγικι ςτθν πραγμάτωςθ 

του *r]. Το ςυγκεκριμζνο παιδί ζχει κατακτιςει το *r] αφοφ το πραγματϊνει 

πιςτά ςε ποςοςτό 86%. 

 Στα τρία από τα τζςςερα παιδιά εμφανίηεται και θ αντικατάςταςθ με 

ουρανικοποιθμζνο πλευρικό, τόςο ςε κατάλλθλο ([tseϋkuri+/tuʎi/ ‘τςεκοφρι’ 

2;01.24,Ρ2_Γ), όςο και ςε μθ κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον ([ϋγriγora] 

/ϋʝiγοʎa/ ‘γριγορα’ 2;3.00, Ρ3_Γν). Ελζγχκθκε και θ υπόκεςθ τθσ μθ 

γειτνιάηουςασ αφομοίωςθσ (long distance assimilation) ςε περιπτϊςεισ όπωσ το 

*makaϋroɲi+ /makaϋʎoɲi/ ‘μακαρόνι’ 2;3.00, Ρ3_Γν. Αντιπαραδείγματα όπωσ 

το [ϋtora] /ϋtoʎa/ ‘τϊρα’ 2;3.01, Ρ3_Γν κζτουν ςε αμφιςβιτθςθ τθν 

παραπάνω υπόκεςθ.  

 Στα Ρ1_Χρ και Ρ2_Γ παρουςιάηονται οι ςτρατθγικζσ τθσ αντικατάςταςθσ με *ʝ] 

και τθσ πραγμάτωςθσ με ουρανικοπoιιθμζνο πλευρικό [ʎ]. Τθ ςτρατθγικι τθσ 

αντικατάςταςθσ με το τριβόμενο ραχιαίο *ʝ] τθν παρουςίαηε το Ρ2_Γ για να 

πραγματϊςει τα [l+ και  [ʎ]. 

Η αντικατϊταςη με ουρανικοποιημϋνο πλευρικό 

 

Ωσ προσ τθν αντικατάςταςθ του *l+ και του *r] με το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό 

παρουςιάηονται διαφοροποιιςεισ. Το *l] αντικακίςται από το *ʎ] μόνο από το Ρ2_Γ το οποίο 

μεγάλωςε ςτθ δυτικι Κριτθ ςε μθ κυρίαρχα διαλεκτικό περιβάλλον. Αντίκετα το *r] 

αντικακίςταται από όλα τα παιδιά (εκτόσ από το Ρ4_Στ που ζχει κατακτιςει το *r]), με το *ʎ] 

ςε μθ κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον.  Η περίπτωςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ αφομοίωςθσ 

εξετάςτθκε ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ και υπάρχουν αντιπαραδείγματα. 

Ωσ προσ τθ φωνθματοποίθςθ του αλλόφωνου με τθν οποία ερμινευςε θ Μαγουλά 

(2000) το /baʎa/ ‘μπάλα’  ζχουμε να παρατθριςουμε πωσ ο όροσ φωνθματοποίθςθ 

δθλϊνει πωσ το ςυγκεκριμζνο παιδί ζχει κατακτιςει το *ʎ+ και όχι το *l] ςτο Νοθτικό του 

Λεξικό. Το παιδί, δθλαδι, πραγματϊνει το ουρανικοποιθμζνο ςε όλα τα περιβάλλοντα, με 
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όλα δθλαδι τα φωνιεντα και ςε όλεσ τισ πικανζσ κζςεισ. Με άλλα λόγια  δεν υφίςτανται 

ςτο ςυγκεκριμζνο παιδί τα *l] και *ʎ] ωσ φωνθτικζσ ποικιλίεσ ενόσ φωνιματοσ. 

Τα παιδιά Ρ1_Χρ, Ρ3_Γν και Ρ4_Στ πραγματϊνουν το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό 

πιςτά ςτο κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον, οπότε δεν υπόκειται περίπτωςθ 

φωνθματοποίθςθσ. Ρραγματϊνουν, παράλλθλα, το πλευρικό αμαρκάριςτο ςτα υπόλοιπα 

περιβάλλοντα. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ τα παιδιά ζχουν κατακτιςει τθ γλϊςςα ςτόχο 

των ενθλίκων τθσ Ανατολικισ Κριτθσ , όπου το *l] και το *ʎ] ζχουν ςυμπλθρωματικι 

κατανομι, κακϊσ το [ʎ] πραγματϊνεται μόνο ςε κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον [i]. 

Εξαίρεςθ αποτελεί θ περίπτωςθ του παιδιοφ Ρ1_Χρ, το οποίο πραγμματϊνει το *ʎ] και ςε 

άτονθ τελικι ςυλλαβι με το *a] να ακολουκεί. Στθν περίπτωςθ αυτι ζχουμε και 

αντιπαραδείγματα, διότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ αναφζραμε πωσ το παιδί πραγματϊνει 

λζξεισ ςτόχουσ πιςτά ωσ προσ τθν πραγμάτωςθ του πλευρικοφ [l]. 

 Το Ρ2_Γν από τθν άλλθ πραγματϊνει το ουρανικοποιθμζνο και ςε κάταλλθλο και 

ςε μθ κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον. Στα ίδια φωνθτικά περιβάλλοντα άλλοτε 

χρθςιμοποιεί το πλευρικό και άλλοτε το ουρανικοποιθμζνο αλλόφωνό του. Το 

ςυγκεκριμζνο παιδί  μοιάηει να μθν ζχει κατακτιςει τον κανόνα τθσ ουρανικοποίθςθσ και 

εναλλάςςει τουσ δφο φκόγγουσ (αλλόφωνα) ελεφκερα ςτο ίδιο φωνθτικό περιβάλλον. 

Επομζνωσ, από τα παρόντα δεδομζνα είτε για τα παιδιά τθσ ανατολικισ Κριτθσ που 

ζχουν κατακτιςει το πλευρικό ςτο κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον, είτε για το Ρ2_Γν τθσ 

δυτικισ Κριτθσ που εναλλάςςει ελεφκερα τα φωνιματα δεν μποροφμε να κεωριςουμε 

πωσ το αλλόφωνο τθσ λζξθσ ςτόχου του ενιλικα *ʎ+ ζχει φωνθματοποιθκεί από το παιδί. 

 

Ενδογλωςςικϋσ και διαγλωςςικϋσ ςτρατηγικϋσ 

 

Από τα παρόντα δεδομζνα προκφπτει το ςυμπζραςμα πωσ οι ςτρατθγικζσ 

διαχωρίηονται ςε ενδογλωςςικζσ και διαγλωςςικζσ. Οι ενδογλωςςικζσ αφορουν τθν 

ποικιλία ςε ζνα παιδί και οι διαγλωςςικζσ αφοροφν τθν ποικιλία ςε διαφορετικά παιδιά. 

Ενδογλωςςικζσ ςτρατθγικζσ είναι θ περίπτωςθ τθσ αντικατάςταςθσ του  *r] με *ʁ+ ςτο 

Ρ1_Χρ και θ αντικατάςταςθ των *r,l,ʎ]  με *ɫ] από το Ρ2_Γ. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ 

δικαιολογικθκαν από το άμεςα γειτνιάηον φωνιεν (strict proximity). Και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ ζνα *-πρόςκιο+ φωνιεν προκάλεςε τθν αντικατάςταςθ του φκόγου -  ςτόχου.   
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Η περίπτωςθ τθσ αντικατάςταςθσ με *ð], αν και βρζκθκε ςε ζνα παιδί, δεν 

κεωρείται ενδογλωςςικι ποικιλία, κακϊσ επιβεβαιϊνεται από τα δεδομζνα τθσ Μαγουλά 

(2000).  

Διαγλωςςικζσ ςτρατθγικζσ είναι θ αποβολι, θ ςυμφωνικι αρμονία και οι 

αντικαταςτάςεισ: 

του *l]  με  [ʎ], [ʝ] και *ð] 

του *ʎiΦ]  με   [l], [ʝ] 

του *ʎi]   με  [l] 

του [r]   με [l] , [ʝ], [ʎ], [ð] 

 Ραρατθρὠντασ τισ αντικαταςτάςεισ διαπιςτϊνουμε πωσ ςφμφωνα με τθν κλίμακα 

τθσ Συμφωνικισ Ιςχφοσ(108) τα υγρά ςφμφωνα αντικακίςτανται από ιςχυρότερά τουσ 

108. Κακολικι Κλίμακα υμφωνικισ Ιςχφοσ  (Lass , 1984:177) 

 

Στιγμικά>>Διαρκι>>Ζρρινα>>Υγρά>>Ημίφωνα>>Φωνιεντα 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο κα παρουςιαςτεί αρχικά θ κεωρία του Βζλτιςτου και των 

πολλαπλϊν γραμματικϊν και ςτθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν οι ςτρατθγικζσ των παιδιϊν 

1. Η αποβολι 

2. Η ςυμφωνικι αρμονία  

3. Και οι αντικαταςτάςεισ με *ʎ,ð,ʝ,l] 

Τα δεδομζνα του Ρ2_Γ δεν κα λθφκοφν υπόψθ για τθν αντικατάςταςθ του 

αμαρκάριςτου πλευρικοφ με ουρανικοποιθμζνο και του ουρανικοποιθμζνου με 

αμαρκάριςτο πλευρικό, γιατί όπωσ επιχειρθματολογιςαμε προθγουμζνωσ,  το 

ςυγκεκριμζνο παιδί ςτθ γραμματικι του εναλλάςςει ελεφκερα τα αλλόφωνα.  
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5. Η Θεωρύα του Βϋλτιςτου και η θεωρύα των πολλαπλών 

γραμματικών ςτην ανϊλυςη δεδομϋνων ςτη φωνολογικό 

κατϊκτηςη  
 

Στο κεφάλαιο αυτό κα παρουςιάςουμε βαςικά ςτοιχεία τθσ κτΒ19, τθ κεωρία των 

πολλαπλϊν γραμματικϊν που ενιςχφει τθ κτΒ ςτθν ανάλυςθ του παιδικοφ λόγου κακϊσ και 

τον κατάλογο με τουσ περιοριςμοφσ τθσ κτΒ που κα χρθςιμοποιιςουμε ςτθν ανάλυςθ των 

παρόντων δεδομζνων.   

5.1 Η θεωρύα του Βϋλτιςτου20 

5.1.1 Βαςικϊ ςτοιχεύα τησ ΘτΒ 

 

Η κεωρία αυτι προτάκθκε από τουσ Prince & Smolensky  (1993) και McCarthy & Prince  

(1994) και παρζχει ζνα μοντζλο ανάλυςθσ που ενοποιεί τον λόγο των ενθλίκων με των 

παιδιϊν. Αντί για τουσ κανόνεσ αναπαράςταςθσ υπάρχουν ιεραρχθμζνοι περιοριςμοί. Η 

ςχζςθ ανάμεςα ςτον ειςαγόμενο τφπο και το εξαγόμενο εξαρτάται από δφο τελεςτζσ 

(operatos) τον Γεννιτορα (Gen/Generator) και τον Αξιολογθτι (Eval/Evaluator). O Gen 

παράγει άπειρο αρικμό πικανϊν τφπων  και ο Eval αναδεικνφει τον βζλτιςτο τφπο από τουσ 

τφπουσ που ζχουν παραχκεί. Από όλουσ του τφπουσ που παριχκθςαν, ο βζλτιςτοσ τφποσ 

ικανοποιεί τουσ περιοριςμοφσ που βρίςκονται υψθλότερα ιεραρχθμζνοι. Οι περιοριςμοί 

ζχουν διαφορετικι ιεράρχθςθ ανά γλϊςςα και  παραβιάηονται. Ο βζλτιςτοσ τφποσ δφναται 

να παραβιάηει, αλλά θ παραβίαςθ πρζπει να είναι ελάχιςτθ. Ο βζλτιςτόσ τφποσ, δθλαδι, 

κάνει τισ λιγότερεσ και μικρότερεσ παραβιάςεισ. 

Οι περιοριςμοί είναι τριϊν ειδϊν: α. περιοριςμοί πιςτότθτασ (faithfulness constaints), β. 

δομικοί περιοριςμοί (markendness constraints) και γ. περιοριςμοί ευκυγράμμιςθσ  

(alingnment constraints) 21 . Οι περιοριςμοί πιςτότθτασ και οι δομικοί περιοριςμοί 

βρίςκονται ςε ανταγωνιςτικι ςχζςθ.  

 

                                                           
19

  Τα δεδομζνα αναλφονται με τθ ΘτΒ ςτθ 6
θ
 ενότθτα παρόλο που  ςτθν παρουςίαςθ των δεδομζνων 

υιοκετοφνται και βαςικζσ αρχζσ από τθ κεωρία των Υποπροςδιοριςμζνων Χαρακτθριςτικϊν.  
20

 Στο κεφάλαιο κα δοκοφν γενικά ςτοιχεία για τθν ΘτΒ, τθ ςχζςθ τθσ με τθ Φωνολογικι Κατάκτθςθ 
και τθ κεωρία των πολλαπλϊν γραμματικϊν.  Για αναλυτικότερθ περιγραφι ςτα Νζα Ελλθνικά δεσ 
Κάππα,  (2009) & Tzakosta  (2004) 
21

 Σχετίηονται με το διεπίπεδο μορφολογίασ/φωνολογίασ. 
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5.1.2 Η ΘτΒ ςτη φωνολογικό κατϊκτηςη 

 

Στθ φωνολογικι κατάκτθςθ θ ΘτΒ προτείνει μια ςυγκεκριμζνθ κεϊρθςθ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, όταν ζνα παιδί κατακτά μία γλϊςςα   (Prince & Smolensky, 1993) παράγει 

αμαρκάριςτουσ τφπουσ (Jakobson,1968) και ςτθ ςυνζχεια οι τφποι γίνονται πιο 

μαρκαριςμζνοι, κακϊσ πλθςιάηουν τθ γλϊςςα - ςτόχο των ενθλίκων. Αυτι θ πορεία 

δθλϊνεται μζςω τθσ ανταγωνιςτικισ  ςχζςθσ των δομικϊν περιοριςμϊν και των 

περιοριςμϊν πιςτότθτασ. Αρχικά, οι δομικοί περιοριςμοί είναι υψθλότερα διαβακμιςμζνοι 

από τουσ περιοριςμοφσ πιςτότθτασ (βλ. ανάμεςα ςε άλλουσ Demuth, 1995a, 1995b 

Gnanadesikan 1996; Smolensky, 1996). Με άλλα λόγια, οι ενιλικοι και τα παιδιά 

μοιράηονται τουσ ίδιουσ περιοριςμοφσ, αλλά όχι τθν ίδια ιεράρχθςθ. Στα παιδιά υψθλότερα 

ιεραρχθμζνοι είναι οι δομικοί περιοριςμοί, οι οποίοι ςταδιακά επανιερχοφνται, ϊςπου ςτο 

τζλοσ  οι περιοριςμοί πιςτότθτασ κυριαρχοφν ςτουσ δομικοφσ περιοριςμοφσ. Στο ςθμείο 

αυτό τα παιδιά ζχουν κατακτιςει τθ γλϊςςα ςτόχο των ενθλίκων. 

5.1.3 Η θεωρύα των πολλαπλών γραμματικών 

 

Ππωσ ζχουμε ιδθ επιςθμάνει, ςτθν παροφςα εργαςία κα αςχολθκοφμε 

αποκλειςτικά με τθν  ενδιάμεςθ αναπτυξιακι φάςθ, θ οποία χαρακτθρίηεται από ζντονθ 

ποικιλία ςτθν κατάκτθςθ των γλωςςικϊν δομϊν. Ραρουςιάηονται,  δθλαδι, πολλαπλά 

εξαγόμενα. Για να ερμθνευτοφν τα πολλαπλά εξαγόμενα, προτάκθκαν οι μερικζσ ιεραρχίεσ 

περιοριςμϊν (partial constraint ranking), των οποίων οι περιοριςμοί είναι ιςοδφναμοι  

(Demuth 1995a, 1995b; 1997; Tesar & Smolensky, 1998; 2000).    

Αυτι θ ποικιλία για τθν ίδια λζξθ-ςτόχο οφείλεται ςτθν παράλλθλθ ενεργοποίθςθ 

διαφορετικϊν γραμματικϊν (multiple parallel grammars), διαφορετικϊν ιεραρχιςεων των 

γραμματικϊν  (Tzakosta, 2004). Τα παιδιά ςτο ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο μζςω των 

πολλαπλϊν επανιερχαρχιςεων των περιοριςμϊν ακολουκοφν διάφορα αναπτυξιακά 

μονοπάτια (developmental paths). Η επιλογι των γραμματικϊν εξαρτάται από:  

 τθ φωνολογία τθσ γλϊςςασ-ςτόχου,  

 τισ κακολικζσ αρχζσ και 

  τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ςυγκεκριμζνων γλωςςικϊν τφπων 

Ριο ςυγκεκριμζνα το ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο ςχετίηεται με τουσ 

περιοριςμοφσ πιςτότθτασ, οι οποίοι ιεραρχοφνται υψθλότερα από τουσ δομικοφσ 

περιοριςμοφσ. Ραρόλα αυτά ςε μικρό ςτατιςτικό ποςοςτό υπάρχουν ίχνθ δομικϊν 
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περιοριςμϊν (markedness contraints). Αυτζσ οι γραμματικζσ ονομάηονται υβριδικζσ 

υπογραμματικζσ (hybrid-co grammars) και αποτελοφν υπολείμματα από το αρχικό ςτάδιο 

ανάπτυξθσ, όπου οι δομικοί περιοριςμοί ιεραρχοφνταν υψθλότερα (Revithiadou & Tzakosta,  

2004a; 2004b).  

Η κεωρία αυτι κα μασ βοθκιςει να εξθγιςουμε τθν ενδογλωςςικι (intra-child 

variation) και διαγλωςςικι ποικιλία (inter-child variation). Με τον όρο ενδογλωςςικι 

ποικιλία εννοείται θ παραγωγι παιδικοφ λόγου ς’ ζνα μεμονωμζνο παιδί, ενϊ με τον όρο 

διαγλωςςικι ποικιλία εννοείται θ ποικιλία ςε περιςςότερα παιδιά ( Κάππα, 2009:61). 

5.1.4  Περιοριςμού τησ ΘτΒ 

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό ςτο (5) παρουςιάηονται οι περιοριςμοί  (Prince & 

Smolensky, 1993) που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ανάλυςθ των δεδομζνων ςτθν 6θ Ενότθτα.  

 (107) 

 ONSET οι ςυλλαβζσ πρζπει να ζχουν ζμβαςθ. 

 ΜΑΧ (Ι-Ο) κάκε τεμάχιο ςτο ειςαγόμενο ζχει ζνα αντίςτοιχο (correnspodent) 

τεμάχιο ςτο εξαγόμενο  (όχι αποβολι). 

 *PAL δεν επιτρζπεται θ ουρανικοποίθςθ. 

 **Χ+ κανζνα τεμάχιο ςτο εξαγόμενο δεν είναι Χ (όπου Χ μεταβλθτι π.χ. **l] 

το εξαγόμενο δεν ζχει πλευρικό ςφμφωνο). 

 *Ζμβαςθ/Χ θ ζμβαςθ ςτο εξαγόμενο δεν είναι Χ (όπου Χ μεταβλθτι, π.χ. *ζμβαςθ/l: 

ςτο εξαγόμενο θ ζμβαςθ δεν είναι το *l]). 
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6. Οι ςτρατηγικϋσ πραγμϊτωςησ των υγρών ςυμφώνων  
 

Στο κεφάλαιο αυτό, αφοφ παρουςιαςτοφν οι ενδογλωςςικζσ και διαγλωςςικζσ 

ςτρατθγικζσ, κα ακολουκιςει  ανάλυςθ των διαγλωςςικϊν ςτρατθγικϊν. Η αποβολι και οι 

αντικαταςτάςεισ κα αναλυκοφν με τθ βοικεια τθσ ΘτΒ. 

Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων προζκυψε ςτο (108) πωσ τα παιδιά ζχουν 

κατακτιςει πλιρωσ το αμαρκάριςτο πλευρικό (81%). Το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε 

περιβάλλον *iΦ+ ζχει μερικϊσ κατακτθκεί (61%). Το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςε 

περιβάλλον *i] δεν ζχει κατακτθκεί από τα παιδιά τθσ Ανατολικισ Κριτθσ (23&), παρόλα 

αυτά αντικακίςταται μόνο με το αμαρκάριςτο πλευρικό. Το ρωτικό δεν ζχει κατακτθκεί 

(17%).  

Μετά από τθν αναλυτικι παρουςίαςθ των δεδομζνων ςτο 4ο κεφάλαιο οι 

ςτρατθγικζσ χωρίςτθκαν ςε διαγλωςςικζσ και ενδογλωςςικζσ, κακϊσ τισ διαγλωςςικζσ τισ 

παρουςιάηουν περιςςότερα παιδιά, όχι μόνο ςτα παρόντα δεδομζνα, αλλά και ςε άλλεσ 

ζρευνεσ (αναλυτικά δεσ κεφ2). Αντίκετα, οι ενδογλωςςικζσ ςτρατθγικζσ ςτα παρόντα 

δεδομζνα βρζκθκε ότι οφείλονται ςε κάποιο φωνιεν που γειτνιάηει άμεςα (strict 

proximity), όπωσ ςτθν περίπτωςθ του Ρ2_Γ που αντικακιςτά τα υγρά *l,r] με το 

υπερωικοποιθμζνο πλευρικό *ɫ] όταν ακολουκοφν *-πρόςκια+ φωνιεντα, (π.χ. *ϋksila+-> 

/ϋtiła/ ‘ ξφλα’,  02;01;11;  *anaϋptiras+-> /anaϋtiłas/ ‘αναπτιρασ’, 02;01.11) ι το Ρ1_Χρ που 

αντικακιςτά το [r] με το ςταφυλικό τριβόμενο *ʁ] ([ka’rotsi]->/ka’ʁoci/’καρότςι’, 2;00.14), 

όταν ακολουκεί *–πρόςκιο+ φωνιεν. 

108. Οι διαγλωςςικζσ και ενδογλωςςικζσ ςτρατθγικζσ κατάκτθςθσ των υγρών ςυμφώνων 

Η περίπτωςθ του Ρ2_Γ που εναλλάςςει ελεφκερα το αμαρκάριςτο πλευρικό με το 

ουρανικοποιθμζνο εντάχκθκε ςτον παρόντα πίνακα ςτισ ενδογλωςςικζσ ςτρατθγικζσ 

(π.χ.  [psaϋliði+->)->/paϋliði/ ⁓/paϋʎiði/ ‘ ψαλίδι’, 02;01;11). Το ςυγκεκριμζνο παιδί 

      
Διαγλωςςικζσ ςτρατθγικζσ Ενδογλωςςικζσ 

ςτρατθγικζσ       

          Αντικαταςτάςεισ       

  Πιςτότθτα 

Φκόγγοσ-
ςτόχοσ ᴓ Α [l] [ʎ] [ð] [ʝ] [ʁ] [ɫ] [ʎ] 

Ρλιρθσ κατάκτθςθ >75% 81% [l] 3% 4%     3% 1%   4% 4% 

Μερικι κατάκτθςθ  
(70%>Χ>50%) 61% [ʎ_iΦ+   3% 11%     >1%   >1%   

Δεν ζχει κατακτθκεί 23% [ʎ_i]     77%             

Δεν ζχει κατακτθκεί 17% [r] 26% 4% 21% 11% 4%  10% 6% 1%   
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μεγάλωςε ςτθ δυτικι Κριτθ, όπου το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό δεν πραγματϊνεται ςτθ 

γλϊςςα - ςτόχο των ενθλίκων.  Τα παιδιά τθσ ανατολικισ Κριτθσ που μεγάλωςαν ςε 

κυρίαρχα διαλεκτικό περιβάλλον (Ρ1_Χρ και Ρ3_Γν), αν και δεν ζχουν κατακτιςει πλιρωσ 

το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό (23%), δεν το αντικακιςτοφν με καμία άλλθ ςτρατθγικι 

παρά μόνο με το αμαρκάριςτο πλευρικό [l] ( π.χ. Ρ2_Χρ *‘meʎi]->/‘meli/ ‘μζλι’, 2;00.13).  

Αντίκετα, όλα τα παιδιά (εκτόσ από το Ρ4_Στ που ζχει κατακτιςει πλιρωσ το *r]) 

αντικακιςτοφν το *r] με το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό  *ʎ] (π.χ. Ρ1_Χρ *‘tesera]->/‘teseʎa/ 

‘τζςςερα’, 2;00.13). Η αντικατάςταςθ των υγρϊν *l,r] με το *ʎ] πραγματϊνονται και ςε 

κατάλλθλο (π.χ. Ρ3_Γν *marγaϋrita+->/ maγaϋʎita/ ‘μαργαρίτα’,2;3.00) και ςε μθ κατάλλθλο 

φωνθτικό περιβάλλον (π.χ. *ϋzvura]->/ϋzuʎa/ ‘ ςβοφρα’, 2;3.01). Υπάρχουν και παραδείγματα 

που δικαιολογοφν τθν αφομοίωςθ εξ αποςτάςεωσ (π.χ. Ρ2_Γ *piϋruni+-> /piϋʎuni/  ‘πιροφνι’, 

2;01.24), για τα οποία όμωσ βρζκθκαν και αντιπαραδείγματα (Ρ3_Γν *kaϋroto]->/ kaϋʎoto/’ 

καρότο’ 2;3.01).  

Οι διαγλωςςικζσ ςτρατθγικζσ που είτε βρζκθκαν ςε τουλάχιςτον δφο παιδιά, είτε 

βρζκθκαν μόνο ςε ζνα, αλλά επιβεβαιϊνονται και από άλλεσ ζρευνεσ (όπωσ οι 

αντικατάςταςεισ με*ð+ ι *ʝ+ που επιβεβαιϊνονται από τθ Μαγουλά(2000)) είναι: 

1. θ ςυμφωνικι αρμονία , 

2. θ αποβολι και 

3. οι αντικαταςτάςεισ με κάποιο ιςχυρότερο ςφμφωνο (δεσ Κλίμακα Ηχθτικότθτασ ςτο 

(30). Ριο ςυγκεκριμζνα 

a. το *l] αντικακίςταται με τα *ð,ʝ], π.χ. *a’lu]-> /a’ðu/ ‘αλλοφ’ Ρ2_Γ 02;00.24 και 

[‘bala]-> /’baʝa/ ‘μπάλα’  Ρ2_Γ  02;01.11 

b.  το *ʎiΦ+ αντικακίςταται με τα *l,ʝ], π.χ. *‘iʎos]->/’ilo/ ‘ιλιοσ’ Ρ3_Γν 02;1.26 

και *‘iʎos]->/’iʝos/ ‘ιλιοσ’ Ρ2_Γ 02;01.11 

c. το *ʎi ]22 αντικακίςταται με τo [l], π.χ. *‘οʎi]->/’oli/ ‘όλοι’ Ρ1_Χρ 2;00.02 

d. το *r+ αντικακίςταται με τα *l, ʎ, ð,ʝ], π.χ. *po’tiri] -> /po’tili/ ‘ποτιρι’ Ρ1_Χρ 

02;00.13, *‘tesera] -> /’teseʎa/ ‘τζςςερα’ Ρ1_Χρ 02;00.13, *ura’nos]-> 

/uða’nos/ ‘ουρανόσ’ Ρ2_Γν 02;01.11, *‘roðes] -> /’ʝoðes/ Ρ2_Γν 02;01.11. 

                                                           
22

 Αφορά τα παιδιά Ρ1_Χρ και Ρ3_Γν που μεγάλωςαν ςτο ζντονα διαλεκτικό περιβάλλον τθσ 
ανατολικισ Κριτθσ. 
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 Οι ςτρατθγικζσ αυτζσ, όπωσ δείξαμε ςτθν ανάλυςθ ςτο κεφάλαιο 4 (δεσ 

ανακεφαλαιϊςεισ), δε ςυνδζονται οφτε με κάποιο αυςτθρά γειτνιάηον (strict proximity) 

φωνιεν, οφτε με τον τονιςμό (τονιςμζνθ/ άτονθ ςυλλαβι) οφτε με τθ κζςθ τθσ ςυλλαβισ 

(αρχικι, ενδιάμεςθ, τελικι).   

6.2  Η ςυμφωνικό αρμονύα23 

 

  Από τθν αρχικι τθσ παροφςασ ζρευνασ ζγινε ςαφισ θ εναςχόλθςθ με τα υγρά 

ςφμφωνα ωσ ςτόχουσ τθσ ΣΑ και όχι ωσ πυροδότεσ. 

 Η ςτρατθγικι αυτι ςυνδζεται με το αρχικό ςτάδιο ανάπτυξθσ (Vihman, 1971). H 

εμφάνιςι τθσ ΣΑ ςτο ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο αποτελεί απόδειξθ πωσ πρόκειται για 

υπόλειμμα (relic) από προθγοφμενο ςτάδιο. 

 Από τα παρόντα δεδομζνα θ ΣΑ παρουςιάηεται ωσ ςτρατθγικι για όλα τα υγρά 

ςφμφωνα [l, r, ʎiΦ+. Δεν εμφανίηεται, όμωσ ςτθν περίπτωςθ του *ʎi+  ςτα δφο από τα 

τζςςερα παιδιά που ζχουν μεγαλϊςει ςτο κυρίαρχα διαλεκτικό περιβάλλον τθσ ανατολικισ 

Κριτθσ.  

 Στο  (109) παρατθρεί κανείσ πωσ ςτο αμαρκάριςτο πλευρικό θ ΣΑ τρΑ (διατθρείται ο 

κορωνικόσ ΤοΑ και αφομοιϊνονται ωσ προσ το Δ.Χ.*-διαρκζσ+) προχωρθτικισ (109α) και 

υποχωρθτικισ κατεφκυνςθσ (109β,γ) πραγματϊνεται ςε άτονο περιβάλλον ςε όλεσ τισ 

πικανζσ κζςεισ  (109α,β,γ) και ςε τονιςμζνθ  ενδιάμεςθ ςυλλαβι (π.χ. Ρ2_Γ *eϋleni] -> 

/eϋneni/ ‘ Ελζνθ’, 02;00;2424). 

 

109. Παραδείγματα πραγμάτωςθσ [l] με Α 

 Σφποσ ενιλικα Σφποσ  παιδιοφ Λζξθ Ηλικία Παιδί 

α to ϋksilo to ϋtido το ξφλο 02;01;11 Ρ2_Γ 

β luϋluði duϋdudi λουλοφδι 02;01.24 Ρ2_Γ 

γ leϋkani deϋtani λεκάνθ 02;01.24 Ρ2_Γ 

 

                                                           
23 Για τθ Συμφωνικι Αρμονία ςτα νζα ελλθνικά δεσ μεταξφ άλλων  Kappa, (2001); Tzakosta, 

(2002);  Κάππα,( 2009).  

 
24

 Στο ςυγκεκριμζνο γλωςςικό δείγμα διατθρείται ο ζρρινοσ τρΑ. 
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Στο ουρανικοποιθμζνο πλευρικό θ ςυμφωνικι αρμονία εμφανίηεται ςε λιγότερεσ 

κζςεισ. Η ΣΑ υποχωρθτικισ (110α) ι προχωρθτικισ (110 β,γ) κατζυκυνςθσ πραγματϊνεται 

ςε άτονθ αρχικι και τελικι ςυλλαβι και ςε τονιςμζνθ τελικι ςυλλαβι (110). Το (110β) 

αφομοιϊνεται και ωσ προσ το Τόπο *ΑΧΙΑΙΟ+ και ωσ προσ τον τρόπο άρκρωςθσ 

*τριβόμενο+. Τα (110α,γ) αφομοιϊνονται μόνο ωσ προσ τον τρΑˑ  ςτο (110α) επικρατεί ο 

*κλειςτόσ+ τρΑ και ςτο (110γ) ο [ζρρινοσ] τρΑ. 

110. Παραδείγματα πραγμάτωςθσ *ʎ+ με Α 

 Σφποσ ενιλικα Σφποσ  παιδιοφ Λζξθ Ηλικία Παιδί 

α ʎoϋdari doϋdari λιοντάρι 02;01;13 Ρ4_Στ 

β ʝaϋʎa ʝaϋʝa γυαλιά 02;01;24 Ρ4_Στ 

γ maʎa maɲa μαλλιά 02;00;24 Ρ2_Γ 

 

Στθν περίπτωςθ του *r+ που αργεί να κατακτθκεί θ ΣΑ πραγματϊνεται ςε όλεσ τισ 

πικανζσ κζςεισ. Η κατεφκυνςθ τθσ αρμονία ςτο (111) είναι υποχωρθτικι ςε όλα τα 

γλωςςικά δείγματα εκτόσ από το (111ςτ). Ολικι αφομοίωςθ ςυναντάται ςτο (111ε) όπου 

επικρατεί ο *ΧΕΙΛΙΚΟΣ+ ΤοΑ και ο *κλειςτόσ+ τρΑ. Ωσ προσ τον τρΑ αφομοιϊνονται τα 

(111α,δ), όπου επικρατεί ο *τριβόμενοσ+ τρΑ, τα (111β,γ), όπου επικρατεί ο *ζρρινοσ+ τρΑ 

και το (111ςτ), όπου επικρατεί ο *κλειςτόσ+ τρΑ. 

111. Παραδείγματα πραγμάτωςθσ *r+ με Α 

  Σφποσ 

ενιλικα 

Σφποσ  

παιδιοφ 

Λζξθ Ηλικία Παιδί 

τον. 
ςυλ. 

α ϋroz ϋzoz ροη 2;2.22 Ρ3_Γν 
β iϋrini iϋnini Ειρινθ 2;3.00 Ρ3_Γν 
γ  uraϋnos unaϋnos ουρανόσ 02;01.24 Ρ2_Γ 

άτον. 
ςυλ. 

δ riϋzaci ziϋzat
s
i ριηάκι 02;01.01 Ρ2_Γ 

ε aeroϋplano poϋpano αεροπλάνο 2;1.26 Ρ3_Γν 
ςτ ‘tesera ‘teta τζςςερα 2;00.13 Ρ1_Χρ 
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Στο (112) παρουςιάηονται τα περιβάλλοντα πραγμάτωςθσ τθσ ΣΑ για κακζνα από 

τουσ φκόγγουσ-ςτόχουσ. 

112. Πραγμάτωςθ υμφωνικισ Αρμονίασ 

  Άτονθ ςυλλαβι Τονιςμζνθ ςυλλαβι 

  Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι 

[l] ΣΑ ΣΑ ΣΑ 
 

ΣΑ 
 [ʎ_iΦ+ ΣΑ 

 
ΣΑ 

  
ΣΑ 

[r] ΣΑ ΣΑ ΣΑ ΣΑ ΣΑ ΣΑ 

Η κατεύθυνςη τησ ςυμφωνικόσ αρμονύασ 

Στα δεδομζνα παρουςιάςτθκαν και περιπτϊςεισ ςυμφωνικισ αρμονίασ 

προχωρθτικισ κατεφκυνςθσ (113). Οι περιπτϊςεισ αυτζσ αποτελοφν ζνα ελάχιςτο δείγμα ςε 

ςφγκριςθ με το ςφνολο των γλωςςικϊν δειγμάτων και ουςιαςτικά πρόκειται για 

ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ που επιλζγει να πραγματϊςει το κάκε παιδί με ΣΑ προχωρθτικισ 

κατεφκυνςθσ. Τα παιδιά ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των γλωςςικϊν δειγμάτων 

πραγματϊνουν ΣΑ υποχωρθτικισ κατεφκυνςθσ.  

113. φνολο περιπτώςεων υμφωνικισ Αρμονίασ προχωρθτικισ κατεφκυνςθσ 

    Θζςθ 
Σφποσ 

ενιλικα 
Σφποσ  

παιδιοφ Λζξθ Ηλικία   

ά
το

νθ
 

ς
υ

λλ
α

β
. α τελικι ‘tesera ‘teta τζςςερα 02;00.13 Ρ1_Χρ 

β τελικι ϋɕaʎa ɕaɕa κιάλια 02;01;24 Ρ4_Στ 

το
νι

ς
μ

ζν
θ

 ς
υ

λλ
α

β
ι

 γ τελικι ʝaϋʎa ʝaϋʝa γυαλιά 02;01;24 Ρ4_Στ 

δ τελικι akroʝaʎa akroʝaʝa ακρογιαλιά 02;03;14 Ρ4_Στ 

ε τελικι maʎa maɲa μαλλιά 02;00;24 Ρ2_Γ 

ςτ ενδιάμεςθ to ϋksilo to ϋtido το ξφλο 02;01;11 Ρ2_Γ 

η ενδιάμεςθ to ϋksilo to ϋtido το ξφλο 02;01;11 Ρ2_Γ 

θ ενδιάμεςθ to ϋksilo to ϋtido το ξφλο 02;01;11 Ρ2_Γ 

 

6.1 Η αποβολό 
 

Η ςτρατθγικι τθσ αποβολισ ςτο (114) πραγματϊκθκε ςτουσ φκόγγουσ-ςτόχουσ *l+ και 

[r+. Για το *l+ δεν βρζκθκαν πραγματϊςεισ ςε άτονθ τελικι ςυλλαβι. 

114. Περιβάλλοντα πραγμάτωςθσ αποβολισ 

  Άτονθ ςυλλαβι Τονιςμζνθ ςυλλαβι 

φκόγγοσ - ςτόχοσ Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι Αρχικι Ενδιάμεςθ Τελικι 

[l] Ø Ø 

 

Ø Ø Ø 

[r] Ø Ø Ø Ø Ø Ø 
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Τα παιδιά πραγματϊνουν είτε πιςτά το *l+ και το *r],  είτε το αποβάλλουν ςε όλεσ τισ 

πικανζσ κζςεισ (114).  Στθν πραγμάτωςθ του *l] αυτό ςυμβαίνει,  διότι οι περιοριςμοί ςτο 

ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο ΜΑΧ (Ι-Ο) και *Lateral είναι ιςοδφναμοι (115). Κανζνασ 

δθλαδι δεν κυριαρχεί ςτον άλλον.  

(115) 

 
,ΜΑΧ  (I-O), *Lateral} 

 

Στον πίνακα  (116) οι υποψιφιοι τφποι  (α, β) είναι βζλτιςτοι, διότι ο τφποσ  (α) 

ικανοποιεί τον περιοριςμό MAX (I-O), αλλά παραβιάηει τον περιοριςμό *Lateral. Ο τφποσ  

(116β) παραβιάηει τον περιοριςμό MAX (I-O), αλλά ικανοποιεί τον περιοριςμό *Lateral. 

Αφοφ οι δφο περιοριςμοί είναι ιςοδφναμοι και δεν υφίςτανται ςχζςεισ κυριαρχίασ μεταξφ 

τουσ, το αποτζλεςμα είναι να ζχουμε πολλαπλά εξαγόμενα.  

Στο τελικό εξελικτικό ςτάδιο, όπου ο τφποσ του παιδιοφ και του ενιλικα 

ταυτίηονται, οι περιοριςμοί επανιεραρχοφνται  (117) με τον περιοριςμό ΜΑΧ (Ι-Ο) να 

κυριαρχεί του περιοριςμοφ *Lateral. 

(117) 

 
ΜΑΧ  (I-O)>>*Lateral 

 

 (118) 

Τφποσ ενιλικα: *kaϋla] [kaϋla+ ϋκαλάϋ,  τελικό ςτάδιο 

kaϋla ΜΑΧ  (I-O) *Lateral 

α.  kaϋla 
√ * 

β.           kaϋa *! √ 

 

Η επανιεράρχθςθ των περιοριςμϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα ςτο  (118) ο τφποσ  (118α) 

να είναι ο βζλτιςτοσ, διότι ικανοποιεί τον υψθλότερα διαβακμιςμζνο περιοριςμό ΜΑX (I-O) 

 
  
 (116) 

Τφποσ ενιλικα: *kaϋla] [kaϋla]⁓[kaϋa+ ϋκαλάϋ,  2;00.07-2;03.14 

kaϋla ΜΑΧ  (I-O), *Lateral 

α.  kaϋla 
√ * 

β.  kaϋa 
* √ 

 
 



86 
 

και παραβιάηει τον χαμθλότερα διαβακμιςμζνο περιοριςμό *Lateral.  Ο τφποσ  (118β), αν 

και ικανοποιεί τον περιοριςμό *Lateral, παραβιάηει μοιραία  (fatal violation) τον υψθλότερο 

διαβακμιςμζνο περιοριςμό  ΜΑΧ (Ι-Ο) με αποτζλεςμα o βζλτιςτοσ τφποσ να είναι ο  (118α).  

Στθν πραγμάτωςθ του *r+ αυτό ςυμβαίνει, διότι οι περιοριςμοί ςτο ενδιάμεςο αναπτυξιακό 

ςτάδιο ΜΑΧ (Ι-Ο) και *Rhotic είναι ιςοδφναμα, χωρίσ, δθλαδι, ςχζςεισ κυριαρχίασ μεταξφ 

τουσ (119).  

(119) 

 
,ΜΑΧ  (I-O), *Rhotic} 

 

 

 (120) 
 

Τφποσ ενιλικα: *neϋraci] [neϋraci]⁓[neϋaci+ ϋνεράκιϋ,  2;00.07-2;03.14 

kaϋla ΜΑΧ  (I-O), *Rhotic 

α.  neϋraci 
√ * 

β.  neϋaci 
* √ 

 
 

Στον πίνακα  (120) και οι δφο  τφποι   (α, β) είναι βζλτιςτοι, διότι ο τφποσ  (α) 

ικανοποιεί τον περιοριςμό MAX (I-O), αλλά παραβιάηει τον περιοριςμό *Rhotic. Ο τφποσ  (β) 

παραβιάηει τον περιοριςμό MAX (I-O), αλλά ικανοποιεί τον περιοριςμό *Rhotic. Οι δφο 

περιοριςμοί είναι ιςοδφναμοι χωρίσ ςχζςεισ κυριαρχίασ μεταξφ τουσ, οπότε ζχουμε 

πολλαπλά εξαγόμενα.  

Πταν ο τφποσ του ενιλικα ταυτίηεται με τον τφπο του παιδιοφ, οι περιοριςμοί ζχουν 

επανιεραρχθκεί.  Στο  (121) ο περιοριςμόσ ΜΑΧ (Ι-Ο)  κυριαρχεί του περιοριςμοφ *Rhotic. 

 (121) 

ΜΑΧ  (I-O)>>*Rhotic 
  

 (122) 

Τφποσ ενιλικα: *neϋraci+ *neϋraci+ ϋνεράκιϋ 

kaϋla ΜΑΧ  (I-O), *Rhotic 

α.  neϋraci 
√ * 

β.           neϋaci *! √ 

 

 Με τθν επανιεράρχθςθ του  (121) ςτο  (122) ο τφποσ  (α) είναι βζλτιςτοσ, διότι 

ικανοποιεί τον υψθλότερα διαβακμιςμζνο περιοριςμό ΜΑX (I-O) και  παραβιάηει τον 
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χαμθλότερα διαβακμιςμζνο περιοριςμό *Rhotic, προκαλϊντασ τθν ελάχιςτθ παραβίαςθ.  Ο 

τφποσ  (β), αν και ικανοποιεί τον περιοριςμό *Rhotic, παραβιάηει μοιραία τον περιοριςμό 

πιςτότθτασ ΜΑΧ (Ι-Ο) που κυριαρχεί ςτον περιοριςμό *Rhotic.  Άρα ο  (122α) είναι ο 

βζλτιςτοσ τφποσ. 

6.3 Αντικατϊςταςη 
 

Σχετικά με τισ αντικαταςτάςεισ να αναφζρουμε πωσ παρουςιάηονται 

διαφοροποιιςεισ ςτθν κατάκτθςθ των υγρϊν ςυμφϊνων (123).  

Το αμαρκάριςτο πλευρικό ζχει κατακτθκεί. Ραρόλα αυτά παρατθροφμε ςε μικρό 

βακμό να αντικακίςταται από το ςυμφωνικά ιςχυρότερα *ð,ʝ].  Αυτζσ οι αντικαταςτάςεισ 

είναι ουςιαςτικά υβριδικζσ υπογραμματικζσ (hybrid co-grammars), υπολείμματα, δθλαδι, 

από το αρχικό αναπτυξιακό ςτάδιο και μασ δείχνουν τα αναπτυξιακά μονοπάτια (linking 

paths) (Revithiadou & Tzakosta 2004a;2004b) που ακολοφκθςε το παιδί για να κατακτιςει 

το πλευρικό. Αυτζσ οι υπογραμματικζσ κατζχουν μικρό ποςοςτό (3% το *ð] και 1% το *ʝ]). 

Κφριο χαρακτθριςτικό τουσ, όπωσ αναφζρκθκε και ςτο κεφ 5, είναι  πωσ διατθροφν 

υψθλότερα ςτθν ιεράρχθςθ των περιοριςμϊν τουσ δομικοφσ περιοριςμοφσ, προκειμζνου να 

πραγματωκοφν πιο αμαρκάριςτεσ δομζσ. Τζτοιοι δομικοί περιοριςμοί μπορεί να 

επθρεάηονται από τθν Κλίμακα Ηχθτικότθτασ.  

123.  Η ςτρατθγικι τθσ αντικατάςταςθσ ςτθν κατάκτθςθ των υγρών ςυμφώνων ςε κζςθ μονομελοφσ ζμβαςθσ 
ςτο ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο 

      Αντικαταςτάςεισ 

  Πιςτότθτα 
Φκόγγοσ-
ςτόχοσ [l] [ʎ] [ð] [ʝ] 

πλιρθσ κατάκτθςθ >75% 81% [l] - 
 

3% 1% 

μερικι κατάκτθςθ  (70%>Χ>50%) 61% [ʎiΦ+ 11% - 
 

>1% 

δεν ζχει κατακτθκεί 23% [ʎi] 77% - 
  

δεν ζχει κατακτθκεί 17% [r] 21% 11% 4% 10% 

 

Αντίςτοιχθ ςυμπεριφορά βλζπουμε και τθν κατάκτθςθ του *ʎiΦ+, όπου ο τφποσ 

ενιλικα ζχει κατακτθκεί μερικϊσ ςε ποςοςτό 61% (123). Ραρόλα αυτά υπάρχει και θ 

αντικατάςταςθ με το αμαρκάριςτο πλευρικό ςε ποςοςτό 11% και θ αντικατάςταςθ με *ʝ] με 

ποςοςτό μικρότερο του 1%. Σε αυτι τθν περίπτωςθ παρατθρείται και πάλι θ φπαρξθ 

υβριδικϊν υπογραμματικϊν, όπου προτιμάται είτε θ πραγμάτωςθ ςυμφωνικά ιςχυρότερων 

ςυμφϊνων *ʝ], είτε θ πραγμάτωςθ του πλευρικοφ χωρίσ ουρανικοποίθςθ [*Pal]  
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  Ππωσ αναφζρκθκε ςτο υποκεφάλαιο 5.1.3 (ςελ. 78-79) ςτο ενδιάμεςο αναπτυξιακό 

ςτάδιο παρατθρείται θ ενεργοποίθςθ διαφορετικϊν γραμματικϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα οι 

Revithiadou & Tzakosta (2004a; 2004b) πρότειναν πωσ ςτο ςτάδιο αυτό υπάρχει μια 

πυρθνικι γραμματικι (core grammar) ςτατιςτικά κυρίαρχθ (statistically predominant). 

Επιπροςκζτωσ ςτο ςτάδιο αυτό εμφανίηονται παράλλθλεσ γραμματικζσ (co - grammars) και 

υβριδικζσ γραμματικζσ (hybrid co-grammars), οι οποίεσ δεν υπεριςχφουν ςτατιςτικά ςτο 

βακμό που υπεριςχφουν οι κφριεσ γραμματικεσ. Οι παράλλθλεσ γραμματικζσ (co - 

grammars) αφοροφν περιοριςμοφσ πιςτότθτασ κζςθσ (π.χ. τονιςμζνθ ςυλλαβι, stressed 

syllable faithfulness) και οι υβριδικζσ γραμματικζσ αφοροφν δομικοφσ περιοριςμοφσ (π.χ. 

επιδράςεισ τθσ θχθτικότθτασ, sonority effects).   

Η κατάκτθςθ του *r] ςε αντίκεςθ με τθν κατάκτθςθ του *l], του *ʎiΦ+ και του *ʎi] 

(δεσ πίνακα 123) παρουςιάηει τθν εξισ ιδιομορφία: καμία ςτρατθγικι δεν είναι κυρίαρχθ 

ςτατιςτικά. Δεν φαίνεται, δθλαδι, να υπάρχει μια πυρθνικι γραμματικι (core grammar). 

Από τθν παρουςίαςθ των δεδομζνων ςτο κεφ. 4.3 δεν υφίςτανται οφτε παράλλθλεσ 

γραμματικζσ (co -grammars) που να δικαιολογοφνται από περιοριςμοφσ πιςτότθτασ.  

Το *r] αντικακίςταται από ιςχυρότερα ςφμφωνα ([l,ʎ,ð,ʝ]) και μάλιςτα ςε μικρά 

ποςοςτά (δεσ 123). Τα ςτοιχεία αυτά μασ οδθγοφν ςτθν πρόταςθ πωσ ςτθν περίπτωςθ 

κατάκτθςθσ του *r] παρουςιάηονται μόνο υβριδικζσ γραμματικζσ (hybrid co-grammars), 

διότι αυτζσ οι γραμματικζσ εμφανίηονται με μικρό ςτατιςτικά ποςοςτό και εμπίπτουν ςε 

δομικοφσ περιοριςμοφσ, όπωσ οι περιοριςμοί τθσ Κλίμακασ Ηχθτικότθτασ (sonority effects).   

  

Στθ ςυνζχεια του κεφαλαίου κα παρουςιαςτοφν οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

αντικατάςταςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα αναλυκοφν με τθ βοικεια τθσ κεωρίασ το βζλτιςτου 

θ αντικατάςταςθ  του *l+ με *ð+ και του *r+ με *l]. Ππωσ αναφζραμε και παραπάνω όλεσ οι 

αντικαταςτάςεισ πραγματϊνονται ςε χαμθλό ποςοςτό, κακϊσ πρόκειται για υβριδικζσ 

υπογραμματικζσ (hybrid co-grammars). 

 

6.3.2 Αντικατϊςταςη του [l] με /ð/ και του [r]   με /l/ 

  

Στο υποκεφάλαιο αυτό κα παρουςιάςουμε παραδείγματα αντικατάςταςθσ των 

υγρϊν ςυμφϊνων με τθ βοικεια τθσ κεωρίασ του Βζλτιςτου25 . Ριο ςυγκεκριμζνα κα 

                                                           
25

 Για οικονομία χϊρου δεν περιγράφουμε το ςφνολο των αντικαταςτάςεων, κακϊσ το μόνο ςτοιχείο 
που αλλάηει είναι το τεμάχιο που εμφανίηεται ςτον περιοριςμό *Χ/ζμβαςθ δεσ (107). 
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παρουςιάςουμε τθν αντικατάςταςθ του *r] με *l] και τθν αντικατάςταςθ του του *l] με *ð]. 

To Ρ2_Γ αντικακιςτά το [l, r+ με /ð/. Πλα τα παιδιά, ανάμεςά τουσ και το Ρ2_Γ 

αντικακιςτοφν το *r+ με /l/.  

Αντικατάςταςθ *r] με *l] 

 Η Walsh Dickey   (1997) υποςτθρίηει πωσ τα ΥΓΑ ςφμφωνα αποτελοφν μία τάξθ, θ 

οποία οργανϊνεται κάτω από τον κόμβο SV-node και τα ΥΓΑ (default-ουδζτερο) 

κυριαρχοφν ςτα φωνθεντικά (r-sounds: οι μαρκαριςμζνοι). H Kappa (2009) υποςτθρίηει πωσ 

αυτόσ είναι ο λόγοσ που τα παιδιά πραγματϊνουν το ουδζτερο χαρακτθριςτικό του κόμβου 

των υγρϊν, όπωσ  φαίνεται και από το  (124). 

(124) 

 
ONSET>>*[r]>>*[l]>>Faith 

  

 Στο  (125) και οι δφο τφποι ικανοποιοφν τον περιοριςμό που τουσ υποχρεϊνει να 

ζχουν ζμβαςθ. Ο επόμενοσ περιοριςμόσ παραβιάηεται από τον υποψιφιο τφπο  (125α) και 

θ παραβίαςθ είναι μοιραία, διότι τον ίδιο περιοριςμό ικανοποιεί ο περιοριςμόσ  (125β). 

Άρα ο υποψιφιοσ τφποσ είναι ο  (125β). 

 (125)Kappa  (2009: 480) 

Τφποσ ενιλικα: *ϋmera] /ϋmela/  ϋμζραϋ,  1;07-2;10 Kappa (2009)  

ϋmera ONSET *[r] *[l] Faith 

α.          ϋmera √ *! √ √ 

β.  ϋmela 
√ √ * * 

 

 Στθν παράγραφο 4.3 για τθ ςυγκεκριμζνθ αντικατάςταςθ δόκθκε επίςθσ θ 

κεωρθτικι ςτιριξθ πωσ το πολυπαλλόμενο αντικακίςταται από το ιςχυρότερό του πλευρικό 

λόγω τθσ Κλίμακοσ τθσ Συμφωνικισ Ιςχφοσ(Kappa, 2009).  

 Τα παρόντα δεδομζνα επιβεβαιϊνονται ςτθν παροφςα ζρευνα  με τθ διαφορά πωσ 

το πολυπαλλόμενο πραγματϊνεται πιςτά ςε όλεσ τισ πικανζσ κζςεισ ςτο ενδιάμεςο 

αναπτυξιακό ςτάδιο παράλλθλα με τθν ςτρατθγικι που μελετάται (126). Στο ενδιάμεςο 

αναπτυξιακό ςτάδιο που μελετοφμε οι περιοριςμοί *[r+ και **l+ είναι ιςοδφναμοι. 

Συνεχίηουν να κυριαρχοφνται όμωσ από τον περιοριςμό ONSET  (127).  
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126. Περιβάλλοντα αντικατάςταςθσ *r]  με *l] 

Άτονθ Τονιςμζνθ 

αρχικι ενδιάμεςθ τελικι αρχικι ενδιάμεςθ τελικι 

[l] [l] [l] [l] [l] [l] 

 

 (127) 

 
ONSET>>*[r],*[l] 

Και οι δφο υποψιφιοι τφποι ςτο  (128) ικανοποιοφν τον πρϊτο περιοριςμό. Ο τφποσ  

(128α) παραβιάηει τον περιοριςμό *[r+, ο οποίοσ ικανοποιείται από τον τφπο  (128β). Η 

παραβίαςθ όμωσ δεν είναι μοιραία, διότι ο περιοριςμόσ αυτόσ είναι ιςοδφναμοσ με τον 

περιοριςμό *[l+ που ικανοποιείται από τον υποψιφιο τφπο  (128β) και παραβιάηεται από 

τον υποψιφιο τφπο (128α). Για το λόγο αυτό ζχουμε πολλαπλά εξαγόμενα. 

 (128) 

Τφποσ ενιλικα: *neϋra] /neϋla/⁓/neϋra/  ϋνεράϋ,  2;00.07-2;03.14 

ϋmera ONSET *[r] *[l] 

α.    ϋmera 
√ * √ 

β.  ϋmela 
√ √ * 

 

Αντικατάςταςθ [l] με *ð] 

 Από τα τζςςερα παιδιά το Ρ2_Γ αντικακιςτά και το πλευρικό και το πολυπαλλόμενο 

με το τριβόμενο κορωνικό *ð]. 

 Τα τριβόμενα παρουςιάηουν μια ιδιαίτερθ ςυμπεριφορά ςτθ φωνολογικι 

κατάκτθςθ. Οριςμζνα από αυτά ενδζχεται να εμφανιςτοφν ςτθν θλικία των 10 μθνϊν, τα 

οποία ςτθ ςυνζχεια δεν πραγματϊνονται και εμφανίηονται πολφ αργότερα ςτθ ενδιάμεςθ 

αναπτυξιακι φάςθ (Stark, 1980).  Tο ςυγκεκριμζνο παιδί φαίνεται να κατάκτθςε το [ð+  και  

το υπεργενικεφει (δεσ υποςθμείωςθ 13).  

 Ζχουμε ιδθ ςθμειϊςει πωσ το *ð] ζχει κοινό τόπο άρκρωςθσ  (κορωνικό) με το *l], 

ενϊ ωσ τριβόμενο είναι ιςχυρότερο ςφμφωνα με τθν κλίμακα τθσ ςυμφωνικισ ιςχφοσ. Ωσ 

προσ  το Δ.Χ. [+/- διαρκζσ+ να ςυμπλθρϊςουμε πωσ το ςυγκεκριμζνο Δ.Χ. ςτα υγρά που 

μελετοφμε εδϊ, όπωσ και ςτα φωνιεντα και τα θμίφωνα δεν ζχει διαφοροποιθτικι αξία. Το 

πλευρικό *l] όμωσ ςυμπεριφζρεται ανάλογα με τθ γλϊςςα άλλοτε ωσ *- διαρκζσ+ και άλλοτε 

ωσ *+ διαρκζσ+ (Κάππα, 2013:23).  Για τθν Ελλθνικι o Σετάτοσ (1974), ο Ρετροφνιασ (1984) 
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και θ (Nespor,  1999) δζχονται το *l] ωσ *+διαρκζσ+, ενϊ θ Μαλικοφτθ (1970) και θ 

Warburton-Φιλιππάκθ (1992) το δζχονται ωσ *-διαρκζσ+  

  Τα περιβάλλοντα αντικατάςταςθσ των υγρϊν [l,r] (129)ταυτίηονται όταν βρίςκονται 

ςε τελικι  άτονθ και τονιςμζνθ ςυλλαβι. Το πλευρικό αντικακίςταται ςε τονιςμζνθ και  

άτονθ ενδιάμεςθ ςυλλαβι και το πολυπαλλόμενο ςε αρχικι  άτονθ ςυλλαβι.  

129. Περιβάλλοντα αντικατάςταςθσ υγρών με *ð] 

  Άτονθ Τονιςμζνθ 

  αρχικι ενδιάμεςθ τελικι αρχικι ενδιάμεςθ τελικι 

[l] 
 

[ð] [ð] 

 

[ð] [ð] 

[r] [ð] 

 

[ð] 

  

[ð] 

 

Στα περιβάλλοντα όπου αντικακίςταται το πλευρικό με το τριβόμενο, ο τφποσ 

πραγματϊνεται και πιςτάˑ  ζτςι οι περιοριςμοί ςτο  (130)  είναι ιςοδφναμοι. 

(130) 

 
                                         Onset>> *[l], *[ð] 

 Στο  (131) και οι δφο τφποι ικανοποιοφν τον υψθλότερα ιεραρχικά περιοριςμό 

ONSET που κυριαρχεί ςτουσ άλλουσ δφο περιοριςμοφσ. Ο υποψιφιοσ τφποσ  (131α) 

ικανοποιεί τον περιοριςμό *[l+, τον οποίο παραβιάηει ο υποψιφιοσ τφποσ  (131β). Η 

παραβίαςθ όμωσ δεν είναι  μοιραία, διότι ο επόμενοσ περιοριςμόσ που **ð+ είναι 

ιςοδφναμοσ και παραβιάηεται από τον υποψιφιο τφπο  (131α) και ικανοποιείται από τον 

υποψιφιο τφπο   (131β). Άρα ζχουμε πολλαπλά εξαγόμενα.  

   (131) 

Τφποσ ενιλικα: *ϋbala] /baϋla/⁓/ϋbaða/ ϋμπάλαϋ,  Ρ2_Γ 2;00.07-2;01.24 

ϋbalaϋ Onset *[l] *[ð] 

α.  ϋbala 
√ √ * 

β.  ϋbaða 
√ * √ 
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Γενικϊ ςυμπερϊςματα 

 

Η εργαςία αυτι βαςίςτθκε ςε ζνα προςχεδιαςμζνο πείραμα και ςτθν παράλλθλθ 

άντλθςθ δεδομζνων αυκόρμθτου λόγου από τζςςερα παιδιά που βρίςκονταν ςτο 

ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο γλωςςικισ κατάκτθςθσ. Τρία από τα παιδιά προζρχονται 

από τθν  ανατολικι Κριτθ και ζνα από τθ δυτικι. Τα δφο από τθν ανατολικι Κριτθ ζχουν 

μεγαλϊςει ςε κυρίαρχα διαλεκτικό περιβάλλον. Κφριο αντικείμενο τθσ μελζτθσ αποτζλεςαν 

τα υγρά ςφμφωνα ςε κζςθ μονομελοφσ ζμβαςθσ.  Η ζρευνα βαςίςτθκε ςτα δεδομζνα  (data 

driven research) και ςε ςυνδυαςμό με το ςτάδιο τθσ ενδιάμεςθσ αναπτυξιακισ κατάκτθςθσ 

παρουςιάςτθκαν οι ποικίλεσ ςτρατθγικζσ και τα διαφορετικά αναπτυξιακά μονοπάτια  

(developmental paths) κατάκτθςθσ που ακολουκεί το  κάκε παιδί.  Με τθ βοικεια τθσ 

ςτατιςτικισ παρουςιάςτθκαν όλα τα πικανά περιβάλλοντα, αλλά και θ δυναμικι των 

ςτρατθγικϊν.  

Από τα δεδομζνα θ ζρευνα κατζλθξε πωσ ςτα υγρά ςφμφωνα  

1. το πλευρικό ζχει κατακτθκεί ςτο ενδιάμεςο αναπτυξιακό ςτάδιο (81%) πριν από το 

ουρανικοποιθμζνο πλευρικό[ʎ] και το πολυπαλλόμενο[r], 

2. το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό πραγματϊνεται ςτα παιδιά που μελετικθκαν ςε 

μεγαλφτερο ποςοςοτό (61%) από το πολυπαλλόμενο (17%), 

3. οι φωνολογικζσ διαδικαςίεσ τθσ αποβολισ, τθσ αντικατάςταςθσ του *r+ με /l/, τθσ ΣΑ, 

τθσ αντικατάςταςθ με *ʝ,ð] και τθσ ουρανικοποίθςθσ παρουςιάηονται ςε όλα ςχεδόν 

τα παιδιά, 

4. παρατθρικθκε ενδογλωςςικι ποικιλία, θ οποία ςτα παρόντα δεδομζνα οφείλεται 

ςτο άμεςα γειτνιάηον φωνιεν (strict proximity) (π.χ.ɫ ι ʁ) , 

5. θ ενδογλωςςικι ποικιλία δε ςυνδζεται απαραίτθτα με τθ γλϊςςα ςτόχο (π.χ. το 

Ρ2_Γ πραγματϊνει τα υγρά ςφμφωνα με υπερωικοποιθμζνο πλευρικό) ι το 

φωνθματικό ρεπερτόριο τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ (το Ρ1_Χρ πραγματϊνει το *r] με 

[ʁ]), 

6. ςτθν ανατολικι Κριτθ, ςτο ζντονα διαλεκτικό περιβάλλον, το ουρανικοποιθμζνο 

πλευρικό δεν αντικακιςτά το αμαρκάριςτο πλευρικό, κακϊσ θ ςυχνότθτα του 

ειςαγόμενου ςτο οποίο εκτίκενται τα παιδιά ενιςχφει τθν κατάκτθςθ τθσ 

ουρανικοποίθςθσ ςτο κατάλλθλο φωνθτικά περιβάλλον. Αντίκετα το παιδί τθσ 
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δυτικισ Κριτθσ εναλλάςςει ελεφκερα το αμαρκάριςτο και το ουρανικοποιθμζνο 

πλευρικό, 

7. θ ςτρατθγικι αντικατάςταςθ με ουρανικοποιθμζνο πλευρικό ςυναντάται και ςε 

κατάλλθλο και ςε μθ κατάλλθλο φωνθτικό περιβάλλον. Κάποια γλωςςικά δείγματα 

δικαιολογοφνται λόγω αφομοίωςθσ από απόςταςθ. Υπάρχουν όμωσ και 

αντιπαραδείγματα ςτθν υπόκεςθ αυτι, 

8. οι διαγλωςςικζσ ςτρατθγικζσ είναι θ αποβολι, θ ςυμφωνικι αρμονία και οι 

αντικαταςτάςεισ, 

9. οι αντικαταςτάςεισ των υγρϊν ςυμφϊνων που πραγματϊνονται ςε μικρό ςτατιςτικό 

ποςοςτό απζδειξαν τθν φπαρξθ αναπτυξιακϊν μονοπατιϊν (linking paths) και 

ουςιαςτικά πρόκειται για υπολείμματα από το αρχικό ςτάδιο φωνολογικισ 

κατάκτθςθσ, διότι είτε επθρεάηονται από τουσ δομικοφσ περιοριςμοφσ που 

προκφπτουν από τθν Κλίμακα τθσ Ηχθτικότθτασ, είτε δεν επιτρζπουν 

μαρκαριςμζνουσ φκόγγουσ, όπωσ είναι το ουρανικοποιθμζνο πλευρικό. 
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των γιαγιάδων. Λεξιλόγιο βαςιςμζνο ςτθ μαγειρικι, εκκλθςία, κακαριότθτα. 

Διευρυμζνο λεξιλόγιο. Ρλοφςια λιμματα από αυκόρμθτο λόγο.  

 

 

Κωδικι ονομαςία: Π2_Γ (2;00.07-2;01.24) 

Όνομα: Γεώργιοσ*****    

Φφλο: Άρρεν Δίδυμο: Όχι  

Ημερομθνία 

γζννθςθσ: 

24/10/2011    

Ημερομθνία 

πρώτθσ 

θχογράφθςθσ 

17/11/2013 Ηλικία παιδιοφ 

κατά τθν πρώτθ 

θχογράφθςθ: 

2:00.24  

Σόποσ κατοικία: Γωνιά Ρεθφμνου Ανατολικι ι 

Δυτικι Κριτθ: 

δυτική Κρήτη  

Παιδικόσ 

ςτακμόσ: 

Ναι 

ζξι ώρεσ/μζρα 

   

Διαλεκτόφωνεσ  

παιδαγωγοί 

Ναι    

Οικογενειακό 

περιβάλλον και 

διάλεκτοι 

Μητζρα: 

ναι 

Πατζρασ: 

ναι 

Γιαγιά: 

ναι 

Παπποφσ: 

ναι 

Γονείσ από το 

ίδιο χωριό/Οι 

παπποφδεσ 

μζνουν ςτο ςπίτι 

Μητζρα 

Μετόχια 

Πατζρασ 

Μετόχια 

  

Με ποιον 

μεγαλώνει 

Μητζρα    

Ηλικία ατόμου 

που μεγαλώνει 

32    
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το παιδί 

Πόςο 

διαλεκτόφωνο 

είναι το 

περιβάλλον 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

 Χ   

Εκνικότθτα 

Νταντάσ 

    

Πόςο καλά 

μιλάει θ νταντά 

ελλθνικά 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

    

Αρικμόσ 

ςυναντιςεων: 

4 Ζναρξθ – Λιξθ 

ςυναντιςεων: 

2;00.24 – 

(2;01.01), 

(2;01.11)- 2;01.24 

 

θμειώςεισ: Χρθςιμοποιικθκαν και παιδικά βιβλία του παιδιοφ, από τα οποία αντλικθκαν 

γλωςςικά δείγματα. 

 

Κωδικι ονομαςία: Π3_Γν (2;01.26-2;03.01) 

Όνομα: Γιάννησ ******    

Φφλο: Άρρεν Δίδυμο: Όχι  

Ημερομθνία  

γζννθςθσ: 

05/10/2011    

Ημερομθνία 

πρώτθσ 

θχογράφθςθσ 

01-10-2013 Ηλικία παιδιοφ 

κατά τθν πρώτθ 

θχογράφθςθ: 

2;1.26  

Σόποσ κατοικίασ: Μυρτιά 

Ηρακλείου  

ανατολικι ι 

δυτικι Κριτθ: 

ανατολική  

Παιδικόσ 

ςτακμόσ: 

5,5 ώρεσ Χ 5 την 

εβδομάδα 

   

Διαλεκτόφωνεσ  

παιδαγωγοί 

Ναι    

Οικογενειακό 

περιβάλλον και 

διάλεκτοι 

Πατζρασ: 

Ανατολική Κρήτη 

Μητζρα: 

Αθηναϊκό ιδίωμα 

Παπποφσ: 

Ανατολική Κρήτη 

Γιαγιά: 

Ανατολική  

Κρήτη 

Γονείσ από το 

ίδιο χωριό/Οι 

Πατζρασ: Ναι  Παπποφσ: Ναι Γιαγιά: Ναι 
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παπποφδεσ 

μζνουν ςτο ςπίτι 

Με ποιον 

μεγαλώνει 

Μητζρα Γιαγιά   

Ηλικία ατόμου 

που μεγαλώνει 

το παιδί 

27 53   

Πόςο 

διαλεκτόφωνο 

είναι το 

περιβάλλον 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

   Χ 

Εκνικότθτα 

Νταντάσ 

Δεν υπάρχει    

Πόςο καλά 

μιλάει θ νταντά 

ελλθνικά 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

    

Αρικμόσ 

ςυναντιςεων: 

4 Ζναρξθ – Λιξθ 

ςυναντιςεων: 

01/12/2013-

06/01/2013 

 

θμειώςεισ: Ζντονα διαλεκτικό περιβάλλον. Δζχεται επιρροζσ και από ςυγγενείσ και 

ςυγχωριανοφσ. Η οικογζνεια διατθρεί μίνι μάρκετ και το παιδί περνάει χρόνο 

ςτο χϊρο αυτό με αποτζλεςμα να αυξάνεται θ επιρροι του διαλεκτόφωνου 

περιβάλλοντοσ. Στο χωριό κατοικοφν κατά βάςθ θλικιωμζνοι. Και ςτον παιδικό 

ςτακμό υπάρχει ζντονα διαλεκτικό περιβάλλον. 

 

 

Κωδικι ονομαςία: Π4_τ (2;01.03-2;03.14) 

Όνομα: τζλιοσ *****    

Φφλο: Άρρεν Δίδυμο: Όχι  

Ημερομθνία 

γζννθςθσ: 

10/10/2011    

Ημερομθνία 

πρώτθσ 

θχογράφθςθσ 

23/11/2013 Ηλικία παιδιοφ 

κατά τθν πρώτθ 

θχογράφθςθ: 

2;01.03  

Σόποσ κατοικίασ: Ηράκλειο ανατολικι ι 

δυτικι Κριτθ: 

ανατολική  

Παιδικόσ 

ςτακμόσ: 

Όχι    
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Διαλεκτόφωνεσ  

παιδαγωγοί 

    

Οικογενειακό 

περιβάλλον και 

διάλεκτοι 

Ναι    

Γονείσ από το 

ίδιο χωριό/Οι 

παπποφδεσ 

μζνουν ςτο ςπίτι 

Μητζρα: 

ανατολικό 

Μεςςαρά 

Πατζρασ: 

ανατολικό 

Μεςςαρά 

Γιαγιά: 

ανατολικό 

Μεςςαρά 

Παπποφσ: 

ανατολικό 

Μεςςαρά 

Με ποιον 

μεγαλώνει 

Μητζρα Πατζρα   

Ηλικία ατόμου 

που μεγαλώνει 

το παιδί 

24 28   

Πόςο 

διαλεκτόφωνο 

είναι το 

περιβάλλον 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

  Χ  

Εκνικότθτα 

Νταντάσ 

    

Πόςο καλά 

μιλάει θ νταντά 

ελλθνικά 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ 

    

Αρικμόσ 

ςυναντιςεων: 

3 Ζναρξθ – Λιξθ 

ςυναντιςεων: 

2:01.13- 

(2:01.24)-2:03.14 

 

θμειώςεισ:  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: Αναλυτικϋσ λύςτεσ δεδομϋνων 
 

1. Λίςτα πραγμάτωςθσ *l] 

    Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

1 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’lan ko’lan κολάν 2;00.07 

2 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’pela po’pela κοπζλα 2;00.07 

3 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lu’luði lu’luzi λουλοφδι 2;00.07 

4 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lu’luði lu’luzi λουλοφδι 2;00.07 

5 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lu’luði lu’luzi λουλοφδι 2;00.07 

6 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ma’nula ma’lula μανοφλα 2;00.07 

7 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kuta’laci kuta’laci κουταλάκι 2;00.07 

8 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ipoloʝi’stis poti’ti υπολογιςτισ 2;00.07 

9 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ipoloʝi’stis poti’ti υπολογιςτισ 2;00.07 

10 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ipoloʝi’stis ipoloʝi’stis υπολογιςτισ 2;00.07 

11 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ipoloʝi’stis po:i’ti υπολογιςτισ 2;00.07 

12 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ipoloʝi’stis poi’ti υπολογιςτισ 2;00.07 

13 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

elate:’ðo ela’lo ελάτε εδϊ 2;00.07 

14 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

stafi’laci tati’laci ςταφυλάκι 2;00.07 

15 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

sci’laci ci’laci ςκυλάκι 2;00.07 

16 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’pela po’pela κοπζλα 2;00.07 

17 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kulu’raca kulu’lata κουλουράκια 2;00.07 

18 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

tua’leta do’leta τουαλζτα 2;00.07 

19 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘ksila ‘cila ξφλα 2;00.07 

20 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘ksila ‘cila ξφλα 2;00.07 

21 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

peta’luðamu peta’ulamu πεταλοφδα μου 2;00.07 

22 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘talata κάλαςςα 2;00.07 

23 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

κalasa ‘talata κάλαςςα 2;00.07 

24 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lu’luði lu’luʝi λουλοφδι 2;00.07 

25 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lu’luði lu’luʝi λουλοφδι 2;00.07 

26 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

tua’leta do’leta τουαλζτα 2;00.07 

27 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

pi’pila pi’pia πιπίλα 2;00.07 

28 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’pela po’pela κοπζλα 2;00.07 

29 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kala’maci pama’maci καλαμάκι 2;00.07 

30 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leni Ελζνθ 2;00.07 

31 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ipoloʝi’stis po:i’ti υπολογιςτισ 2;00.13 

32 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ipoloʝi’stis po:i’ti υπολογιςτισ 2;00.13 

33 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

le’fta te’ta λεφτά 2;00.13 

34 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

soko’lata ko’lata ςοκολάτα 2;00.13 

35 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

o’brela bo’bela ομπρζλα 2;00.13 

36 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

o’brela bo’bela ομπρζλα 2;00.13 

37 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

o’brela bo’bela ομπρζλα 2;00.13 

38 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leni Ελζνθ 2;00.13 

39 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leni Ελζνθ 2;00.13 

40 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leɲi Ελζνθ 2;00.13 

41 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘ksla ‘kila ξφλα 2;00.13 

42 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘talata κάλαςςα 2;00.13 

43 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

baba’lu ba’lu μπαμπαλοφ 2;00.13 
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44 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

baba’lu baba’lu μπαμπαλοφ 2;00.13 

45 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘dalata κάλαςςα 2;00.13 

46 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘dalata κάλαςςα 2;00.13 

47 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘dalata κάλαςςα 2;00.13 

48 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

a’lati a’lati αλάτι 2;00.13 

49 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘talata κάλαςςα 2;00.13 

50 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘bala ‘bala μπάλα 2;00.13 

51 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘ela ‘ela ζλα 2;00.13 

52 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ce’tula ce’tula Καιτοφλα 2;00.13 

53 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ka’la ka’la καλά 2;00.13 

54 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘talata κάλαςςα 2;00.13 

55 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leɲi Ελζνθ 2;00.13 

56 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

afti:e’leɲi ati:e’leni αυτι θ Ελζνθ 2;00.13 

57 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘bala ‘bala μπάλα 2;00.13 

58 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘bala ‘bala μπάλα 2;00.13 

59 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘bala ‘
m

bala μπάλα 2;00.13 

60 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘cirie:’leison ‘cie’leiton Κφριε ελζθςον 2;00.13 

61 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leɲi Ελζνθ 2;00.13 

62 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’pela po’pela κοπζλα 2;00.13 

63 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

pu’laci pu’laci πουλάκι 2;00.13 

64 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘talasa κάλαςςα 2;00.13 

65 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

la’γos la’γo λαγόσ 2;00.13 

66 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lu’luði lu’luʝi λουλοφδι 2;00.13 

67 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lu’luði lu’luʝi λουλοφδι 2;00.13 

68 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ka’pelo pa’pelo καπζλο 2;00.13 

69 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’pela ko’pela κοπζλα 2;00.13 

70 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’pela mo’mela κοπζλα 2;00.13 

71 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’pela mo’mela κοπζλα 2;00.13 

72 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leɲi Ελζνθ 2;00.13 

73 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kulu’raca kulu’ʁaca κουλουράκια 2;00.13 

74 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘cirie:’leison ‘cie’leto Κφριε ελζθςον 2;00.13 

75 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kulu’raca kulu’ʝaca κουλουράκια 2;00.13 

76 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kulu’raca kulu’ʝaca κουλουράκια 2;00.13 

77 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘talata κάλαςςα 2;00.13 

78 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘laba ‘lampa λάμπα 2;00.13 

79 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kulu’raca kulu’ʝaca κουλουράκια 2;00.13 

80 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ka’la ka’la καλά 2;00.13 

81 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

avγu’laci avu’laci αυγουλάκι 2;00.13 

82 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘milo ‘milo μιλο 2;00.13 

83 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leni Ελζνθ 2;00.13 

84 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

tile’orasi de’oasi τθλεόραςθ 2;00.13 

85 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kuta’laci kuta’laci κουταλάκι 2;00.13 

86 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kulu’raca kulu’ʁaca κουλουράκια 2;00.13 

87 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

po’la po’la πολλά 2;00.13 

88 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kute’laci kute’laci κουτελάκι 2;00.13 

89 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kulu’raca kulu’aca κουλουράκια 2;00.13 

90 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kulu’raca kulu’aca κουλουράκια 2;00.13 

91 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

pi’pila bi’bila πιπίλα 2;00.13 

92 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

pi’pilamu bi’bilamu πιπίλα μου 2;00.13 
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93 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leni Ελζνθ 2;00.13 

94 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

o’brela bo’bela ομπρζλα 2;00.13 

95 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leni Ελζνθ 2;00.13 

96 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

a’lati a’lati αλάτι 2;00.13 

97 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

pata’tula pata’tula πατατοφλα 2;00.13 

98 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

bri’tzoles bi’dole μπριηόλεσ 2;00.13 

99 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

pi’pila pi’pila πιπίλα 2;00.13 

100 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leɲi Ελζνθ 2;00.13 

101 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

tobuka’laci tobuga’laci το μπουκαλάκι 2;00.13 

102 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ne’ro ne’lo νερό 2;00.13 

103 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

na’lene a’ʎe να λζνε 2;00.13 

104 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leɲi Ελζνθ 2;00.13 

105 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leɲi Ελζνθ 2;00.13 

106 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leɲi Ελζνθ 2;00.13 

107 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leɲi Ελζνθ 2;00.13 

108 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘lene ‘lene λζνε 2;00.13 

109 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lucu’mas lupu’ma λουκουμάσ 2;00.13 

110 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

avγu’laci bu’laci αυγουλάκι 2;00.13 

111 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ma’laca ma’laca μαλλάκια 2;00.13 

112 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘talata κάλαςςα 2;00.13 

113 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

na’lene la’leme να λζνε 2;00.13 

114 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘talata κάλαςςα 2;00.13 

115 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

sci’laci ci’laci ςκυλάκι 2;00.13 

116 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

topu’lacit
s
iu pu’lacitiu το πουλάκι τςίου 2;00.13 

117 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kulu’raca kulu’ʁaca κουλουράκια 2;00.13 

118 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

mi’tula mi’tula μυτοφλα 2;00.13 

119 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

mi’tula mi’tula μυτοφλα 2;00.13 

120 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κelo ‘κelo κζλω 2;00.13 

121 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘γala ‘mala γάλα 2;00.13 

122 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘γala ‘lala γάλα 2;00.13 

123 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kulu’raca kulu’lata κουλουράκια 2;00.13 

124 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kulu’raca kulu’lata κουλουράκια 2;00.13 

125 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘γala ‘lata γάλα 2;00.13 

126 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kala’maci bama’maci καλαμάκι 2;00.13 

127 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kala’maci dama’maci καλαμάκι 2;00.13 

128 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kala’maci dama’maci καλαμάκι 2;00.13 

129 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leɲi Ελζνθ 2;00.13 

130 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ka’pelo pa’pelo καπζλο 2;00.13 

131 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

sci’laci ci’laci ςκυλάκι 2;00.13 

132 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

tile’orasi de’oati τθλεόραςθ 2;00.13 

133 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘talata κάλαςςα 2;00.13 

134 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘talata κάλαςςα 2;00.13 

135 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘talata κάλαςςα 2;00.13 

136 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’pela bo’bela κοπζλα 2;00.13 

137 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘ela ‘ela ζλα 2;00.13 

138 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leni Ελζνθ 2;00.13 

139 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ka’la ka’la καλά 2;00.13 

140 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ka’la ka’la καλά 2;00.13 

141 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

cirie:leison cieleiton Κφριε ελζθςον 2;00.13 
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142 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

cirie:leison cieleiton Κφριε ελζθςον 2;00.13 

143 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘kolo ‘kolo κϊλο 2;00.13 

144 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

laγuðaci laγuγaci λαγουδάκι 2;00.13 

145 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kulu’raca kulu’ata κουλουράκια 2;00.14 

146 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ro’loi lo’loi ρολόι 2;00.14 

147 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ro’loi lo’loi ρολόι 2;00.14 

148 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalata ‘talata κάλαςςα 2;00.14 

149 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lu’ludja lu’luʎa λουλοφδια 2;00.14 

150 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lu’ludja lu’luʎa λουλοφδια 2;00.14 

151 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lefo’rio o’io λεωφορείο 2;00.14 

152 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lefo’rio o’io λεωφορείο 2;00.14 

153 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

e’leɲi e’leni Ελζνθ 2;00.14 

154 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

a’lati a’ati αλάτι 2;00.14 

155 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

le’moɲi le’moni λεμόνι 2;00.14 

156 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ti’lefonomu te’letome τθλζφωνό μου 2;00.14 

157 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ti’lefonomu te’letome τθλζφωνό μου 2;00.14 

158 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ti’lefono te’leto τθλζφωνο 2;00.14 

159 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

pade’loɲi pa’loni παντελόνι 2;00.14 

160 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

pi’tula pi’tula πιτοφλα 2;00.14 

161 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘γala ‘ʝala γάλα 2;00.14 

162 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘mila ‘miʎa μίλα 2;00.14 

163 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

bo’laci bo’laci μπολάκι 2;00.14 

164 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ka’pelo pa’pelo καπζλο 2;00.14 

165 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ka’rot
s
i ka’loci καρότςι 2;00.14 

166 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ka’rot
s
i ka’loci καρότςι 2;00.14 

167 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lemoɲi lemoνi λεμόνι 2;00.14 

168 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

pu’laci pu’laci πουλάκι 2;00.14 

169 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ma’laca ma’laca μαλλάκια 2;00.14 

170 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’tula ko’tula κοτοφλα 2;00.14 

171 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kulu’racι kulu’acι κουλουράκι 2;00.14 

172 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

avγu’laca vu’laca αυγουλάκια 2;00.14 

173 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘kuɲa’bela ‘kuɲa’bela κοφνια μπζλα 2;00.14 

174 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kuta’laca kuta’laca κουταλάκια 2;00.14 

175 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

kuta’laca kuta’laca κουταλάκια 2;00.14 

176 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lu’luði lu’luʝi λουλοφδι 2;00.14 

177 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lu’luði lu’luʝi λουλοφδι 2;00.14 

178 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

leofo’rio o’io λεωφορείο 2;00.14 

179 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

lu’kanika lu’kanita λουκάνικα 2;00.14 

180 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’lan ko’an κολάν 2;00.14 

181 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’pela po’pela κοπζλα 2;00.14 

182 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

du’lapa do’lapa ντουλάπα 2;00.14 

183 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’tula ko’tula κοτοφλα 2;00.14 

184 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

po’ðilato po’ʝilato ποδιλατο 2;00.14 

185 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

poða’raca poʝa’laca ποδαράκια 2;00.14 

186 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

poða’raca poʝa’laca ποδαράκια 2;00.14 

187 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’tula ko’tula κοτοφλα 2;00.14 

188 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

poða’raca poʝa’ʝaca ποδαράκια 2;00.14 

189 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

a’lakso a’lako αλλάξω  (να) 2;00.14 

190 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

le’moɲi le’moni λεμόνι 2;00.14 
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191 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

a’la a’la άλλα 2;00.14 

192 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ipoloʝi’stis poi:ti υπολογιςτισ 2;00.14 

193 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ti’lefono ti’leto τθλζφωνο 2;00.14 

194 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κelo ‘telo κζλω 2;00.14 

195 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κelo ‘telo κζλω 2;00.14 

196 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘κalasa ‘talasa κάλαςςα 2;00.14 

197 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘alo ‘alo άλλο 2;00.14 

198 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘alo ‘alo άλλο 2;00.14 

199 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘kolo ‘kolo κϊλο 2;00.14 

200 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

toti’lefono tote’leto το τθλζφωνο 2;00.14 

201 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

ko’lan ko’lan κολάν 2;00.14 

202 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

mi’tula mi’tuʎa μυτοφλα 2;00.13 

203 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

pi’pila pi’piʎa πιπίλα 2;00.13 

204 Ρ1_Χρ (2;00.07-
2;00.13) 

‘ola ‘oɫa όλα 2;00.13 

205 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  ϋmelisa ϋmelisa μζλιςςα 2;01.24 

206 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  ҫeϋraca ceϋlaca χεράκια 2;01.24 

207 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  ҫeϋraca ceϋʎaca χεράκια 2;01.24 

208 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

ϋajos vaϋsilis ϋAʝos Daϋdilis Άγιοσ Βαςίλθσ 2;01.24 

209 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

skulaϋrici skulaϋlisi ςκουλαρίκι 2;01.24 

210 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

γaϋtula aϋtuɫa γατοφλα 2;01.24 

211 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

ϋbales ϋbales μπάλεσ 2;01.24 

212 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

aϋfto ϋine ϋbala aϋto ϋbala αυτό είναι μπάλα 2;01.24 

213 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 stoϋliði poϋliði ςτολίδι 2;01.24 

214 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 luϋluði duϋduði λουλοφδι 2;01.24 

215 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 luϋluði duϋduði λουλοφδι 2;01.24 

216 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  luϋluði duϋdudi λουλοφδι 2;01.24 

217 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  luϋluði duϋdudi λουλοφδι 2;01.24 

218 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

   luϋluði duϋdudi λουλοφδι 2;01.24 

219 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

   luϋluði duϋdudi λουλοφδι 2;01.24 

220 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 stoϋliði toϋliði ςτολίδι 2;01.24 

221 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  ipolojiϋstis idototiϋstis υπολογιςτισ 2;01.24 

222 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  ipolojiϋstis idototiϋstis υπολογιςτισ 2;01.24 

223 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

o ϋlikos o ϋlitos ο λφκοσ 2;01.24 

224 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 ϋlice ϋlice λφκε 2;01.24 

225 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

maϋlaca maϋlala μαλλάκια 2;01.24 

226 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

aϋfti ϋine ϋskala aϋti ne ϋt
s
ala αυτι είναι ςκάλα 2;01.24 

227 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

o kaϋkos ϋlikos o taϋtos ϋlitos ο κακόσ ο λφκοσ 2;01.24 

228 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

koliϋbane moliϋmane κολυμπάνε 2;01.24 

229 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

maksiϋlari mat
s
iϋlali μαξιλάρι 2;01.24 

230 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

maksiϋlarja mat
s
iϋlaʎa μαξιλάρια 2;01.24 

231 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

ϋaloγo ϋalo άλογο 2;01.24 

232 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

kaϋpelo paϋpelo καπζλο 2;01.24 

233 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

kaϋpelo paϋpelo καπζλο 2;01.24 

234 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  maksiϋlarja at
s
iϋlaʎa μαξιλάρια 2;01.24 

235 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 sxoϋlio oϋlio ςχολείο 2;01.24 

236 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 sxoϋlio oϋlio ςχολείο 2;01.24 

237 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

leϋkani eϋtani λεκάνθ 2;01.24 

238 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 leϋkani deϋtani λεκάνθ 2;01.24 

239 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 maϋloni o ϋκios maϋloni o ϋtios μαλϊνει ο κείοσ 2;01.24 
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240 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 ϋmila ϋmiɫa μιλα 2;01.24 

241 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 ϋfraula ϋt
s
aula φράουλα 2;01.24 

242 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 ϋfraula ϋt
s
aula φράουλα 2;01.24 

243 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  pu ϋine to ϋalo; pu de to ϋaɫo που είναι το άλλο; 2;01.24 

244 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  pu ϋine to ϋalo; pu de to ϋaɫo που είναι το άλλο; 2;01.24 

245 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  ϋlaκos ϋaκos λάκοσ 2;01.24 

246 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  meϋγalo ϋpirγo meϋnaδo ϋpiδo μεγάλο πφργο 2;01.24 

247 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  to ϋalo to ϋaɫo το άλλο 2;01.24 

248 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  koliϋbai koliϋbai κολυμπάει 2;01.24 

249 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  koliϋbai koliϋbaʎi κολυμπάει 2;01.24 

250 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  koliϋbai koʎiϋbaʎi κολυμπάει 2;01.24 

251 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 teϋliose teϋʎot
s
e τελείωςε 2;01.24 

252 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 teϋliose teϋʎose τελείωςε 2;01.24 

253 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 roϋloi loϋloi ρολόι 2;01.24 

254 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 roϋloi loϋloi ρολόι 2;01.24 

255 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 luϋluδja luϋɫuδja λουλοφδια 2;01.24 

256 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 luϋluδja luϋɫuδja λουλοφδια 2;01.24 

257 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

    ϋκalasa ϋκalasa κάλαςςα 2;01.24 

258 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  koliϋbane koiϋbaɲe κολυμπάνε 2;01.24 

259 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  ϋbala ϋbala μπάλα 2;01.24 

260 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  ϋbala ϋbala μπάλα 2;01.24 

261 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 ϋalo ϋaδο άλλο 2;01.24 

262 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

  sti ϋskala ti ϋtata ςτθ ςκάλα 2;01.24 

263 Ρ2_Γ (2;00.07-
2;01.24) 

 ϋκalasa ϋκalaκa κάλαςςα 2;01.24 

264 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋsc
ɕ
ilos ϋc

ɕ
ilos ςκφλοσ 2;1.26 

265 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ipoloʑiϋstis poloiϋti υπολογιςτισ 2;1.26 

266 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

oϋbrela oϋbela ομπρζλα 2;1.26 

267 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋksilo ϋt
s
ilo ξφλο 2;1.26 

268 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

petaϋluδα petaϋluza πεταλοφδα 2;1.26 

269 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋκalasa t
ɕ
a:ʃa κάλαςςα 2;1.26 

270 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

varϋkula kaϋkula βαρκοφλα 2;1.26 

271 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

luϋluδi luϋluzi λουλοφδι 2;1.26 

272 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

luϋluδi luϋluzi λουλοφδι 2;1.26 

273 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋfila ϋt
ɕ
ila φφλλα 2;1.26 

274 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

aʑeϋlaδα aleϋlaza αγελάδα 2;1.26 

275 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

 aeϋlaδα aleϋlaʒa αγελάδα 2;2.22 

276 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋbala ϋbala μπάλα 2;2.22 

277 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

baϋloni baϋloni μπαλόνι 2;2.22 

278 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

maksiϋlari mat
s
iϋlai μαξιλάρι 2;2.22 

279 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋκelo ϋselo/ϋκelo κζλω 2;2.22 

280 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

koϋpela koϋpela κοπζλα 2;2.22 

281 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋalo ϋalo άλλο 2;2.22 

282 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋκalasa ϋlalaça κάλαςςα 2;2.22 

283 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋvale ϋlale βάλε 2;2.22 

284 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋskala ϋkala ςκάλα 2;2.22 

285 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

meϋγalo meϋlalo μεγάλο 2;3.00 

286 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

maksiϋlari) mat
s
iϋlai μαξιλάρι 2;3.00 

287 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋskala ϋkala ςκάλα 2;3.00 

288 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋstela ϋtela Στζλα 2;3.00 
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289 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

aʑeϋlaδa aleϋlaʝa/za αγελάδα 2;3.00 

290 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋfraula ϋsaula φράουλα 2;3.00 

291 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

luϋluδja/-i luϋluza/-i λουλοφδια/-ι 2;3.00 

292 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

luϋluδja/-i luϋluza/-i λουλοφδια/-ι 2;3.00 

293 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋsc
ɕ
ilos ϋc

ɕ
ilos ςκφλοσ 2;3.00 

294 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

papaϋγalos pakaϋγalos παπαγάλοσ 2;3.00 

295 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

baϋlac
ɕ
a baϋlat

ɕ
a μπαλάκια 2;3.00 

296 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

leϋfta leϋta λεφτά 2;3.00 

297 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

piϋstola piϋtola πιςτόλα 2;3.00 

298 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

(n/κ)aϋvalo laϋlalo  (ν/κ)α βάλω 2;3.00 

299 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋksilo ϋt
s
ilo ξφλο 2;3.01 

300 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

maϋlac
ɕ
a maϋlat

s
a μαλλάκια 2;3.01 

301 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

leϋfta leϋta λεφτά 2;3.01 

302 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋlaspi ϋlapi  λάςπθ 2;3.01 

303 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

luϋluδja uϋluʑa λουλοφδια 2;3.01 

304 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

luϋluδja uϋluʑa λουλοφδια 2;3.01 

305 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

xodrobaϋla dobaϋla χοντρομπαλά 2;3.01 

306 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

γoϋrila liϋlila/γοϋlila γορίλα 2;3.01 

307 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

eʎiϋkoptero eϋtetelo ελικόπτερο 2;3.01 

308 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

sokoϋlates koϋlates ςοκολάτεσ 2;3.01 

309 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

baϋlac
ɕ
i baϋlac

ɕ
i μπαλάκι 2;3.01 

310 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋγala ϋγala γάλα 2;3.01 

311 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

roϋloi loϋloi ρολόι 2;3.01 

312 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

sc
ɕ
iϋlac

ɕ
i c

ɕ
/ciϋlac

ɕ
i ςκυλάκι 2;3.01 

313 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

ϋvδela ϋʑela  βδζλλα 2;3.01 

314 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

eϋlafi eϋvafi   ελάφι 2;3.01 

315 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

elaϋfac
ɕ
i elaϋtac

ɕ
i ελαφάκι 2;3.01 

316 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

aleϋpu aleϋpu  αλεποφ 2;3.01 

317 Ρ3_Γν (2;01.26-
2;03.01) 

aloϋγac
ɕ
i aloϋγac

ɕ
i αλογάκι 2;3.01 

318 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

aftoϋkolita koϋkolita Αυτοκόλλθτα 2;01;13 

319 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

luϋluδι luϋludi λουλοφδι 2;01;13 

320 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

luϋluδι luϋludi λουλοφδι 2;01;13 

321 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

eϋlefadas leϋletadas ελζφαντασ 2;01;13 

322 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋaloɣo ϋalolo άλογο 2;01;13 

323 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋaloɣo ϋalolo άλογο 2;01;13 

324 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋora ϋola ϊρα 2;01;13 

325 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

kaϋpelo paϋpelo καπζλο 2;01;13 

326 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋscilos ϋcilo ςκφλοσ 2;01;13 

327 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

kuneϋlaɕa kuneϋlata κουνελάκια 2;01;13 

328 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

koϋpela peϋpela κοπζλα 2;01;13 

329 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋɣala ϋlala γάλα 2;01;13 

330 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋκalasa ϋtalataι ϋkalata κάλαςςα 2;01;13 

331 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋκalasa ϋtalataι ϋkalata κάλαςςα 2;01;13 

332 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

papaϋɣalos papaϋgalo παπαγάλοσ 2;01;13 

333 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

baϋlaɕa baϋlata μπαλάκια 2;01;13 

334 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ɣaϋlazʝo   (imm) taϋtazio γαλάηιο 2;01;13 

335 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

aɣeϋlaδa ɣeɣeϋlada αγελάδα 2;01;13 

336 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

pisϋtoli tiϋtoli πιςτόλι 2;01;13 

337 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

pisϋtoli tiϋtoli πιςτόλι 2;01;13 
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338 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

pataϋtula tataϋtula πατατοφλα 2;01;13 

339 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

fiϋlakso piϋlaso φυλάξω 2;01;13 

340 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

fiϋlaɕa piϋlata φιλάκια 2;01;13 

341 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

eϋleni leϋleni Ελζνθ 2;01;13 

342 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

psaϋliδi taϋliδι ψαλίδι 2;01;24 

343 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

kaϋpelo peϋpelo καπζλο 2;01;24 

344 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

oϋbrela boϋbela ομπρελα 2;01;24 

345 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

oϋbrela boϋbela ομπρελα 2;01;24 

346 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

koϋpela peϋpela κοπελα 2;01;24 

347 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

pasxaϋlitsa tataϋlita παςχαλίτςα 2;01;24 

348 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋκalasa ϋtalata κάλαςςα 2;01;24 

349 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋskala ϋkala ςκάλα 2;01;24 

350 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

stosxolio kokoϋlio ςτο ςχολείο 2;01;24 

351 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

staϋfili paϋpili ςταφφλι 2;01;24 

352 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

sokoϋlata kokoϋlata ςοκολάτα 2;01;24 

353 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

papaϋɤalos papaϋgalo παπαγάλοσ 2;01;24 

354 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

papaϋɤalos papaϋgalo παπαγάλοσ 2;01;24 

355 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋvali ϋbali βάλει 2;01;24 

356 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

stiϋlos tiϋloκ ςτφλοσ 2;01;24 

357 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

katsiϋkula kaliϋpula +kaϋtikula κατςικοφλα 2;01;24 

358 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

eϋlefadas leϋletadasι*beϋlepadas ελζφαντασ 2;01;24 

359 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋɤala ϋlala γάλα 2;01;24 

360 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

poϋδilato poϋdilato ποδιλατο 2;01;24 

361 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋmelisa ϋmelita μζλιςςα 2;01;24 

362 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋmelisa ϋmelita μζλιςςα 2;01;24 

363 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

aɤeϋlaδa ameϋlada αγελάδα 2;01;24 

364 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋepsilon ϋepilo ζψιλον 2;01;24 

365 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

pataϋtules tataϋtule πατατοφλεσ 2;01;24 

366 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋskala ϋkala ςκάλα 2;03;14 

367 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋsciϋlaci ciϋlaci ςκυλάκι 2;03;14 

368 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

eϋlefadas eϋlefadas ελζφαντασ 2;03;14 

369 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

petaϋluδa tetaϋluδα πεταλοφδα 2;03;14 

370 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋaɤios vaϋsilis ϋaɤios vaϋsilis άγιοσ Βαςίλθσ 2;03;14 

371 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

fiϋlaɕa fiϋlaɕa φιλάκια 2;03;14 

372 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋlaba ϋlaba λάμπα 2;03;14 

373 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

vaϋlitsa baϋlitsa μπαλίτςα 2;03;14 

374 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

kaϋpelo kaϋpelo καπζλο 2;03;14 

375 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋlira ϋlira λφρα 2;03;14 

376 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

xalasϋmeno talaϋmeno χαλαςμζνο 2;03;14 

377 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋaloɣo ϋaloɣo άλογο 2;03;14 

378 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋaloɣo ϋaloɣo άλογο 2;03;14 

379 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

ϋaloɣo ϋaloɣo άλογο 2;03;14 

380 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

kaliϋnixta kaliϋnita καλθνφχτα 2;03;14 

381 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

sxoϋʎo xoϋʎo ςχολείο 2;03;14 

382 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

sxoϋʎo xoϋʎo ςχολείο 2;03;14 

383 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

sxoϋʎo xoϋʎo ςχολείο 2;03;14 

384 Ρ4_Στ (2;01.03-
2;03.14) 

aɤeϋlaδa aɤeϋlaδa αγελάδα 2;03;14 
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2. Λίςτα πραγμάτωςθσ*ʎiΦ] 

 
Παιδί Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

1 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ja’ʎa ja’ʎa γυαλιά 2;00.13 

2 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

3 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

4 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

5 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) a’ʎos a’ʎo αλλιϊσ 2;00.13 

6 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

7 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

8 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ma’no’ʎis ma’no’ʎis Μανϊλθσ 2;00.13 

9 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

10 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

11 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ma’ʎa ma’ʎa μαλλιά 2;00.13 

12 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ja’ʎa ʝa’ʎa γυαλιά 2;00.13 

13 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ko’ʎe ko’ʎe κολιζ 2;00.13 

14 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ko’ʎe ko’ʎe κολιζ 2;00.14 

15 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ma’ʎa maϋɲa μαλλιά 02;00;24 

16 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) vage’ʎo adeϋʎo Βαγγελιϊ 02;00;24 

17 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) vage’ʎo vaʝeϋʎo Βαγγελιϊ 02;00;24 

18 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ‘kaʎa ‘kaʝa Κάλλια 02;00;24 

19 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) vage’ʎo vadeϋʎo Βαγγελιϊ 02;00;24 

20 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) akroʝa’ʎes teʎeϋʝes ακρογιαλιζσ 02;01;01 

21 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) akroʝa’ʎa adadaϋʎa ακρογιαλιά 02;01;01 

22 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) i’ʎos ϋiʝos ο ιλιοσ 02;01;11 

23 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) tama’ʎa maϋʝa maκ μαλλιά μασ 02;01;11 

24 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ci’ʎatu iϋʝa tu κοιλιά του 02;01;11 

25 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ta’ҫiʎitu a ϋciʎa tu τα χείλια του 02;01;11 

26 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) pu’ʎa pu’ła πουλιά 02;01;11 

27 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ʝa’ʎa γaϋʎa γυαλιά 2;01.24 

28 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) koϋʎe toϋʎeʎ κολιζ 2;01.24 

29 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) koϋʎe toϋʝe κολιζ 2;01.24 

30 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ʎoϋdari ʎoϋdali λιοντάρι 2;01.24 

31 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) staˈfiʎa  taˈc
ɕ
ila  ςταφφλια 2;1.26 

32 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ϋiʎos ϋilo ιλιοσ 2;1.26 

33 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ʎoϋdari ʎoϋdai λιοντάρι 2;3.00 

34 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) spiϋʎa piϋʎa  ςπθλιά 2;3.01 

35 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ʝaϋʎa leϋla γυαλιά 2;3.01 

36 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ʎoϋdari doϋdari λιοντάρι 2;01;13 

37 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋsteʎos teʎoκ Στζλιοσ 2;01;13 

38 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) spiϋʎa piϋʎa ςπθλιά 2;01;24 

39 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ʎoϋdari doϋdari λιοντάρι 2;01;24 

40 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋɕaʎa ɕaɕa κυάλια 2;01;24 

41 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ʝaϋʎa ʝaϋʝa γυαλιά 2;01;24 

42 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ʝaϋʎa ʝaϋʎa γυαλιά 2;03;14 

43 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ʎoϋdari doϋtari λιοντάρι 2;03;14 

44 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) akroʝaʎa akroʝaʝa ακρογιαλιά 2;03;14 
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3. Λίςτα πραγμάτωςθσ ʎi 

1 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ðaxti’ʎiði a’tiʎi δαχτυλίδι 2;00.07 

2 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) moʎi’vaci moʎ’aci μολυβάκι 2;00.07 

3 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) pa’puʎi pa’puli παπποφλθ 2;00.07 

4 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) mado’ʎino bodo’lino μαντολίνο 2;00.07 

5 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) mado’ʎino bodo’lino μαντολίνο 2;00.07 

6 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kakos’ʎikos kako’liko κακόσ λφκοσ 2;00.13 

7 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) sto’ʎizume to’liʝome ςτολίηουμε 2;00.13 

8 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘ʝiro  ‘zio  γφρω όλοι 2;00.13 

9 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kakos’ʎikos Kako’liko κακόσ λφκοσ 2;00.13 

10 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kakos’ʎikos kako’liko κακόσ λφκοσ 2;00.13 

11 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kakos’ʎikos kako’liko κακόσ λφκοσ 2;00.13 

12 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) sta’fiʎi ta’tili ςταφφλι 2;00.13 

13 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘meʎi ‘meli μζλι 2;00.13 

14 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) me’γaʎi me’ali μεγάλθ 2;00.13 

15 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) beibi’ʎino bibi’lino μπειμπιλίνο 2;00.13 

16 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ciʎitsa cilita κοιλίτςα 2;00.13 

17 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) t
s
i’kaʎi ci’kaʎi τςικάλι 2;00.13 

18 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) a’vʎi a’li αυλι 2;00.13 

19 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) a‘vʎi a‘li αυλι 2;00.13 

20 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) skula’rica kul’ica ςκουλαρίκια 2;00.13 

21 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) skula’rica kul’ica ςκουλαρίκια 2;00.13 

22 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) sta’fiʎi ta’tili ςταφφλι 2;00.13 

23 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ma’noʎis ma’noʎis Μανϊλθσ 2;00.13 

24 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kakos’ʎikos kakos’ʎikos κακόσ λφκοσ 2;00.13 

25 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘ʎiγo ‘ʎiγo λίγο 2;00.13 

26 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) po’ʎi po’ʎi πολφ 2;00.13 

27 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘aʎi ‘ai άλλθ 2;00.13 

28 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kakos’ʎikos kakos’ʎikos κακόσ λφκοσ 2;00.13 

29 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ðaxti’ʎiði tati’ʎiʝi δαχτυλίδι 2;00.14 

30 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ðaxti’ʎiði tatiʎi δαχτυλίδι 2;00.14 

31 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kako’ʎiko kako’ʎiko κακό λφκο 2;00.14 

32 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) pa’puʎi pa’puʎi παποφλθσ 2;00.14 

33 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) po’ʎi po’ʎi  πολφ 2;00.14 

34 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) a’guri a’guʎi αγγοφρι 2;00.14 

35 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) skula’rica kul’ica ςκουλαρίκια 2;00.14 

36 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) skula’rica kul’ica ςκουλαρίκια 2;00.14 

37 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘pali ‘pali πάλι 2;00.14 

38 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) vi’vʎio li’lio βιβλίο 2;00.14 

39 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) xa’ʎi a’li χαλί 2;00.14 

40 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) δαxtiϋʎiδi ϋlipi δαχτυλίδι 2;1.26 

41 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) aivaϋsiʎis aizaϋsiʎis/açaϋçili Αϊ-Βαςίλθσ 2;2.22 

42 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) portoϋkali potiϋkali πορτοκάλι 2;2.22 

43 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ϋpali ϋpali πάλι 2;2.22 

44 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) aivaϋsiʎis aizaϋsiʎis/açaϋçili Αϊ-Βαςίλθσ 2;2.22 

45 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) sxoϋlio liϋlio ςχολείο 2;2.22 

46 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) sxoϋlio liϋlio ςχολείο 2;3.00 

47 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) xriϋstouʎis toϋtulis Χριςτοφλθσ 2;3.00 
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48 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) karameϋlit
s
a kalaϋmica καραμελίτςα 2;3.00 

49 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) bebiϋʎino bebiϋlino μπεμπιλίνο 2;3.00 

50 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) meϋγali ϋγata meϋlali ϋγata μεγάλθ γάτα 2;3.00 

51 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) moϋlivʑa moϋliza μολφβια 2;3.00 

52 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) portokaϋʎi topoϋkali πορτοκάλι 2;3.00 

53 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) xriϋstuʎis tiϋtulis  Χριςτοφλθσ 2;3.01 

54 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) staϋfiʎi taϋsini  ςταφφλι 2;3.01 

55 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) vraϋɕoCi aϋsoli βραχιόλι 2;3.01 

56 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) aivaϋsilis aʝaϋçilis Αϊ-Βαςίλθσ 2;3.01 

 

4. Λίςτα πραγμάτωςθσ *r] 

  

    

Σφποσ ενιλικα Σφποσ παιδιοφ Λζξθ Ηλικία 

1 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ro’loi lo’loi ρολόι 2;00.07 

2 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) t
s
i’γaro I’aro τςιγάρο 2;00.07 

3 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ana’ptiras a’tia αναπτιρασ 2;00.07 

4 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) po’tiri po’tlri ποτιρι 2;00.07 

5 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ne’ro ne’lo νερό 2;00.07 

6 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘zaxari ‘zatili ηάχαρθ 2;00.07 

7 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘zaxari ‘zatili ηάχαρθ 2;00.07 

8 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) psa’raci pa’ʁaci ψαράκι 2;00.07 

9 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kaκa’rizi ka’iʝi κακαρίηει 2;00.07 

10 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘rit
s
a ‘ʝica ίτςα 2;00.07 

11 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) side’rostra de’lota ςιδερϊςτρα 2;00.07 

12 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) t
s
i’γara i’ala τςιγάρα 2;00.07 

13 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) t
s
i’γara di’ala τςιγάρα 2;00.07 

14 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ne’raci ne’laci νεράκι 2;00.07 

15 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kara’mela ma’mela καραμζλα 2;00.13 

16 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ʝerodaci eod’aci γεροντάκι 2;00.13 

17 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) pupasʝero’daci pupaκeo’daci ποφ πασ 
γεροντάκι; 

2;00.13 

18 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ne’raci ne’aci νεράκι 2;00.13 

19 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) po’tiri po’tili ποτιρι 2;00.13 

20 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) po’tiri po’ti: ποτιρι 2;00.13 

21 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘zaxari ‘ʝatili ηάχαρθ 2;00.13 

22 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kat
s
a’rola kata’lola κατςαρόλα 2;00.13 

23 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kat
s
a’rola kata’lola κατςαρόλα 2;00.13 

24 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) spi’ri pi’ri ςπυρί 2;00.13 

25 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘tesera ‘teteʝa τζςςερα 2;00.13 

26 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) mo’raci mo’ʁaci μωράκι 2;00.13 

27 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) sfuga’raci uga’raci ςφουγγαράκι 2;00.13 

28 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) sfuga’raci uga’raci ςφουγγαράκι 2;00.13 

29 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ana’ptiras a’tira αναπτιρασ 2;00.13 

30 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) para’kato ’pako παρακάτω 2;00.13 

31 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) o’rea o’ea ωραία 2;00.13 
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32 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ҫe’raca ҫe’aca χεράκια 2;00.13 

33 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kara’mela ka:’mea καραμζλα 2;00.13 

34 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kara’mela ko’mela καραμζλα 2;00.13 

35 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kulu’raca kulu’ʁaca κουλουράκια 2;00.13 

36 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kulu’raca kulu’ʝaca κουλουράκια 2;00.13 

37 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kulu’raca kulu’ʝaca κουλουράκια 2;00.13 

38 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kulu’raca kulu’raca κουλουράκια 2;00.13 

39 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ti’raci ti’aci τυράκι 2;00.13 

40 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) mada’rini mada’ini μανταρίνι 2;00.13 

41 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) fo’rai o’ai φοράει 2;00.13 

42 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) t
s
i’γara i’a: τςιγάρα 2;00.13 

43 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) t
s
i’γara ci’ara τςιγάρα 2;00.13 

44 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ana’ptiras a’tiʁa αναπτιρασ 2;00.13 

45 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘forema ‘tolema φόρεμα 2;00.13 

46 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘forema ‘tolema φόρεμα 2;00.13 

47 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kulu’raca kulu’ʁaca κουλουράκια 2;00.13 

48 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) sfu’gari u’gai ςφουγγάρι 2;00.13 

49 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ne’ro ne’ʝo νερό 2;00.13 

50 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) psa’raci pa’raci ψαράκι 2;00.13 

51 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kulu’raca kulu’aca κουλουράκια 2;00.13 

52 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kulu’raca kulu’aca κουλουράκια 2;00.13 

53 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ko’rit
s
i ko’ici κορίτςι 2;00.13 

54 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) katu’riκice katu’ʎiκi κατουρικθκε 2;00.13 

55 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ҫe’raca te’aca χεράκια 2;00.13 

56 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) aste’raca te’rata αςτεράκια 2;00.13 

57 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) piru’naci pi:’naci πιρουνάκι 2;00.13 

58 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) po’tiri po’tiji ποτιρι 2;00.13 

59 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘tesera ‘teta τζςςερα 2;00.13 

60 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) mo’raci mo’ʁaci μωράκι 2;00.13 

61 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘tesera ‘teteʎa τζςςερα 2;00.13 

62 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘tesera ‘dedea τζςςερα 2;00.13 

63 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘tesera ‘tetea τζςςερα 2;00.13 

64 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘tesera ‘tetea τζςςερα 2;00.13 

65 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘ʝiro ‘ʝio γφρω 2;00.13 

66 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ro’loi lo’loi ρολόι 2;00.13 

67 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ro’loi ʎo’loi ρολόι 2;00.13 

68 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘tesera ‘tetea τζςςερα 2;00.13 

69 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘tesera ‘tetea τζςςερα 2;00.13 

70 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘tesera ‘tesela τζςςερα 2;00.13 

71 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ce’raca ce’ʁaca κεράκια 2;00.13 

72 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ma’ҫeri me’tei μαχαίρι 2;00.13 

73 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ti’raci ti’ʝaci τυράκι 2;00.13 

74 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘ðora ‘ʝoʁa δϊρα 2;00.13 

75 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘ðora ‘ʝoʁa δϊρα 2;00.13 

76 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘ðora ‘ʝoʁa δϊρα 2;00.13 

77 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘ðora ‘ʝoia δϊρα 2;00.13 

78 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘ðora ‘ʝoʁa δϊρα 2;00.13 

79 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘ðora ‘ðola δϊρα 2;00.13 

80 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘ðora ‘ʝoʁa δϊρα 2;00.13 
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81 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘ðora ‘ʝoʝa δϊρα 2;00.13 

82 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kulu’raca kulu’ʁaca κουλουράκια 2;00.13 

83 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ce’raca ce’aca κεράκια 2;00.13 

84 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ҫe’raca ce’aca χεράκια 2;00.13 

85 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ne’raci ne’laci νεράκι 2;00.13 

86 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) γajðu’raci aju’aci γαϊδουράκι 2;00.13 

87 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) γajðu’raci aʝu’aci γαϊδουράκι 2;00.13 

88 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ro’loi lo’loi ρολόι 2;00.13 

89 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) skula’rica kul’ica ςκουλαρίκια 2;00.13 

90 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) psa’raci pa’ʝaci ψαράκι 2;00.13 

91 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) psa’raci pa’ʁaci ψαράκι 2;00.13 

92 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) o’riste o’iste ορίςτε 2;00.13 

93 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ҫe’raca ҫe’ʝaca χεράκια 2;00.13 

94 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) γuru’naca muna’nata γουρουνάκια 2;00.13 

95 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) γuru’naca u’naca γουρουνάκια 2;00.13 

96 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ne’ra ne’ʝa νερά 2;00.13 

97 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘tesera ‘tetea τζςςερα 2;00.13 

98 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) xa’riklia ka’ica Χαρίκλεια 2;00.13 

99 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) xa’riklia ka’ica Χαρίκλεια  2;00.13 

100 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘ðora ‘ʝora δϊρα 2;00.13 

101 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘ðira ‘ʝio δείρω 2;00.13 

102 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kuluraca kuluata κουλουράκια 2;00.14 

103 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) skula’rica ku’lica ςκουλαρίκια 2;00.14 

104 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) leofo’rio o’io λεωφορείο 2;00.14 

105 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) mo’raci mo’raci μωράκι 2;00.14 

106 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘rula ‘ʎuʎa οφλα 2;00.14 

107 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) po’tiri po’tili ποτιρι 2;00.14 

108 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ne’raci ne’ʝaci νεράκι 2;00.14 

109 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ne’ro ne’ʝo νερό 2;00.14 

110 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) γari’ðaca aʝi’ʝaca γαριδάκια 2;00.14 

111 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) para’κiri pa:’tiʝi παράκυρο- 
παρακφρι 

2;00.14 

112 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) para’κiri pa:tiʝi παράκυρο- 
παρακφρι 

2;00.14 

113 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) para’κiri pa:’ti παράκυρο- 
παρακφρι 

2;00.14 

114 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) para’κiri pa:’ti παράκυρο- 
παρακφρι 

2;00.14 

115 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) mo’raci mo’ʝaci μωράκι 2;00.14 

116 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ka’rot
s
i ka’oci καρότςι 2;00.14 

117 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ka’rot
s
i ka’ʁoci καρότςι 2;00.14 

118 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ka’rot
s
i ka’ʁoci καρότςι 2;00.14 

119 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) t
s
i’γaro di’ao τςιγάρο 2;00.14 

120 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kara’gjozis ga’doji καραγκιόηθσ 2;00.14 

121 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ma’ria ma’ia Μαρία 2;00.14 

122 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) xo’repsome xo’etome χορζψουμε 2;00.14 

123 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ne’ra ne’la νερά 2;00.14 

124 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ne’ra ne’ʝa νερά 2;00.14 

125 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) para’κ iri pa’t ili παράκυρο- 
παρακφρι 

2;00.14 

126 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘tesera ‘tete τζςερα 2;00.14 

127 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) po’tiri po’tiʝi ποτιρι 2;00.14 

128 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) piru’naca piu’naci πιρουνάκι 2;00.14 

129 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) po’tiri po’tiʝi ποτιρι 2;00.14 
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130 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) kulu’raci kulu’aci κουλουράκι 2;00.14 

131 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) po’tiri po’tiʝi πoτιρι 2;00.14 

132 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) lefo’rio o’io λεωφορείο 2;00.14 

133 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘reκimno ‘ʝetimo ζκυμνο 2;00.14 

134 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) maca’roɲa ka’ʝoma μακαρόνια 2;00.14 

135 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) a’guri a’gui αγγοφρι 2;00.14 

136 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) para’kato pa’kato παρακάτω 2;00.14 

137 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) γajðu’raci alu’ʝaci γαιδουράκι 2;00.14 

138 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ne’raci ne’ʝaci νεράκι 2;00.14 

139 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ma’ҫeri me’tei μαχαίρι 2;00.14 

140 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ma’ҫeri me’tei μαχαίρι 2;00.14 

141 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) pi’ruɲa pi’uɲa πθροφνια 2;00.14 

142 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) pi’ruɲa pi’duɲa πθροφνια 2;00.14 

143 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) a’guri a’guli αγγοφρι 2;00.14 

144 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) a’guri a’guli αγγοφρι 2;00.14 

145 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) a’guri a’gui αγγοφρι 2;00.14 

146 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) a’guri a’gui αγγοφρι 2;00.14 

147 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘forema ‘olema φόρεμα 2;00.14 

148 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘forema ‘olema φόρεμα 2;00.14 

149 Ρ1_Χρ (2;00.07-2;00.13) ‘forema ‘forema φόρεμα 2;00.14 

150 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ϋγajδaros ϋγaδalos γάιδαροσ 02;00.24 

151 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) periϋmenete eϋmete περιμζνετε 02;00.24 

152 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) periϋmenete eϋmete περιμζνετε 02;00.24 

153 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ϋro ðes ϋoðes ρόδεσ 02;00.24 

154 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) vaϋreli taϋdeʎi βαρζλι 02;00.24 

155 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ðen ϋeçi bataϋria ðe ϋðei bataϋjia δεν ζχει 
μπαταρία 

02;00.24 

156 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  maϋria maϋia Μαρία 02;00.24 

157 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) \ poδaϋraca pozaϋlatsa ποδαράκια 02;00.24 

158 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  kareϋklaci eϋt
s
at

s
i καρεκλάκι 02;00.24 

159 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  kaϋrekla taϋðeta καρζκλα 02;00.24 

160 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  kaϋrekla taϋðeta καρζκλα 02;00.24 

161 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  teϋliose i bataϋria teϋliot
s
e i bataϋjia τελείωςε θ 

μπαταρία 
02;00.24 

162 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ϋroðes ϋoðeκ ρόδεσ 02;01.01 

163 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ϋroðes ϋoðuκ ρόδεσ 02;01.01 

164 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  na ta ϋparis aϋfta aϋta ϋpalis t
s
a να τα πάρεισ 

αυτά 
02;01.01 

165 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ϋine poϋtiri ϋine poϋðiði είναι ποτιρι 02;01.01 

166 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ϋtesera ϋtet
s
eδa τζςςερα 02;01.01 

167 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  i mia ϋroδa i mia ϋδoδa θ μία ρόδα 02;01.01 

168 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ϋroðes ϋoðes ρόδεσ 02;01.01 

169 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ϋtora aϋpo ϋci ϋtora aϋpo ϋci τϊρα από κει 02;01.01 

170 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  na ta ϋparis aϋfta aϋta ϋpalis t
s
a να τα πάρεισ 

αυτά 
02;01.01 

171 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  periϋmenete peiϋmenete περιμζνετε 02;01.01 

172 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  maϋma ϋκelo 
riϋzaci 

maϋma ϋzelo ziϋzat
s
i μαμά κζλω 

ριηάκι 
02;01.01 

173 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  uraϋnos uaϋnos ουρανόσ 02;01.11 

174 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  uraϋnos uδaϋnos ουρανόσ 02;01.11 

175 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  paϋraκira aϋlatita παράκυρα 02;01.11 

176 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  paϋraκira aϋlata παράκυρα 02;01.11 

177 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  paϋraκira aϋlat
s
ita παράκυρα 02;01.11 

178 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  psaϋraca ϋt
s
aca ψαράκια 02;01.11 
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179 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ϋtesera ϋtet
s
eδa τζςςερα 02;01.11 

180 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ti foϋrai; ti foϋlai; τι φοράει; 02;01.11 

181 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  foϋrai to 
padeϋloni 

foϋai to padeϋloni φοράει το 
παντελόνι 

02;01.11 

182 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  uraϋnos ulaϋnos ουρανόσ 02;01.11 

183 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  kaϋrekla aϋdeta καρζκλα 02;01.11 

184 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  uraϋnos uaϋnos ουρανόσ 02;01.11 

185 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ϋroδa ϋoδa ρόδα 02;01.11 

186 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  fteϋra eϋła φτερά 02;01.11 

187 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ϋroðes ϋʝoðes ρόδεσ 02;01.11 

188 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  aϋpo to çeϋruli po to teϋluʎi από το χεροφλι  02;01.11 

189 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  koϋrit
s
i koϋʎit

s
i κορίτςι 02;01.11 

190 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  koϋrit
s
i koϋlisi κορίτςι 02;01.11 

191 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  koϋrona koϋʎona κορόνα 02;01.11 

192 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ҫeϋraca ҫeϋʝaca χεράκια 02;01.11 

193 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  uraϋnos uaϋnoκ ουρανόσ 02;01.11 

194 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  na ϋpao na ton 
ϋðiro; 

pa to to ϋdilo; να πάω να τον 
δείρω; 

02;01.11 

195 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) bataϋria bataϋʎia μπαταρία 02;01.11 

196 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) anaϋptiras anaϋtiłas αναπτιρασ 02;01.11 

197 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ta fteϋra tu a fκeϋla tu τα φτερά του 02;01.11 

198 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) maϋҫeri maϋt
s
eʎi μαχαίρι 2;01.24 

199 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  piϋruni puϋduni πιροφνι 2;01.24 

200 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)   piϋruni puϋʎuni πιροφνι 2;01.24 

201 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)   xaϋra aϋʎa χαρά 2;01.24 

202 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)   foϋra toϋra φορά 2;01.24 

203 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)   ðe boϋri ðe boϋzi δε μπορεί 2;01.24 

204 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)   ksimeϋromata ciϋɫomata ξθμερϊματα 2;01.24 

205 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)   fegaϋraci pedaϋlat
s
i φεγγαράκι 2;01.24 

206 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) asteϋraca at
s
eϋlat

s
a αςτεράκια 2;01.24 

207 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  aϋsteri aϋsteli αςτζρι 2;01.24 

208 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  uraϋnos unaϋnos ουρανόσ 2;01.24 

209 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ti foϋrane; ti toϋlane; τι φοράμε; 2;01.24 

210 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ti foϋrane; ti toϋlane; τι φοράμε; 2;01.24 

211 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)   psaϋraca ϋpaca ψαράκια 2;01.24 

212 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  mu to ϋpire mu ϋpile μου το πιρε 2;01.24 

213 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) zγuϋra δuϋδa ςγουρά 2;01.24 

214 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ϋravi ϋraκi ράβει 2;01.24 

215 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) Maϋria Maϋia Μαρία 2;01.24 

216 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ti foϋrai; ti ϋlai; τι φοράει; 2;01.24 

217 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ϋraftra aϋκa ράφτρα 2;01.24 

218 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ϋzvura ϋnuδa ςβοφρα 2;01.24 

219 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ϋzvura ϋnuɫa ςβοφρα 2;01.24 

220 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) to ϋpire po ϋpiðe το πιρε 2;01.24 

221 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24)  ϋpsari ϋt
s
ali ψάρι 2;01.24 

222 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ϋpsari ϋt
s
aʎi ψάρι 2;01.24 

223 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) tiϋrja tiϋʝa τυριά 2;01.24 

224 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) tiϋraca tiϋʝasҫa τυράκια 2;01.24 

225 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) t
s
iϋγara t

s
iϋala τςιγάρα 2;01.24 

226 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) uraϋnos naϋnos ουρανόσ 2;01.24 

227 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) t
s
eϋkuri ϋtuʎi τςεκοφρι 2;01.24 
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228 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ceϋraca t
s
eϋlatsa κεράκια 2;01.24 

229 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ϋksero ϋelo ξζρω 2;01.24 

230 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) ϋora ϋδoδa ϊρα 2;01.24 

231 Ρ2_Γ (2;00.07-2;01.24) bataϋria bataϋʎia μπαταρία 2;01.24 

232 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) psaϋrac
ɕ
a psaϋlac

ɕ
a ψαράκια 2;1.26 

233 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) aeroϋplano poϋpano αεροπλάνο 2;1.26 

234 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) aeroϋplano poϋpalo αεροπλάνο 2;1.26 

235 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) aeroϋplano apoϋpano αεροπλάνο 2;2.22 

236 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01)   totiϋtaʎa φορτθγάρα 2;2.22 

237 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) maksiϋlari mat
s
iϋlai μαξιλάρι 2;2.22 

238 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) anaϋptiras ataϋtiʎa/aptaϋtiʎa αναπτιρασ 2;2.22 

239 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) pʎiϋdirio biϋdi:o πλυντιριο 2;2.22 

240 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) makaϋroɲa makaϋloɲa μακαρόνια 2;2.22 

241 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) tiϋri tiϋ: τυρί 2;2.22 

242 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ϋroz ϋzoz ροη 2;2.22 

243 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) c
ɕ
iϋκara ciϋçaʎa κικάρα 2;2.22 

244 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) sfiϋrizi fiʎϋizi ςφυρίηει 2;2.22 

245 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) sfuϋgari t
s
uϋɟaʎi ςφουγγάρι 2;3.00 

246 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) koϋritsa koϋitsa κορίτςια 2;3.00 

247 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ϋroz ϋloz ροη 2;3.00 

248 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ϋɕeri ϋsei χζρι 2;3.00 

249 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) tiϋri tiϋʎi τυρί 2;3.00 

250 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) makaϋroɲi makaϋʎoɲi μακαρόνι 2;3.00 

251 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) markaϋδoros makaϋʝoʎo μαρκαδόροσ 2;3.00 

252 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) karameϋlit
s
a kalaϋmica καραμελίτςα 2;3.00 

253 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) c
ɕ
eϋrac

ɕ
a c

ɕ
eϋʎac

ɕ
a κεράκια 2;3.00 

254 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) iϋrini iϋnini Ειρινθ 2;3.00 

255 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) iϋrini iϋ:ni Ειρινθ 2;3.00 

256 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) iϋrini iϋlini Ειρινθ 2;3.00 

257 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) koϋrit
s
i koϋit

s
i κορίτςι 2;3.00 

258 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) marγaϋrita maγaϋʎita μαργαρίτα 2;3.00 

259 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ϋtora ϋtoʎa τϊρα 2;3.00 

260 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ϋγriγora ϋɟiγοʎa γριγορα 2;3.00 

261 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) kokoϋrac
ɕ
i kokoϋlac

ɕ
i κοκοράκι 2;3.00 

262 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) psaϋrac
ɕ
i psaϋlac

ɕ
i ψαράκι 2;3.00 

263 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) kaϋravʑa kaϋlaza καράβια 2;3.00 

264 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ϋδoro ϋʝolo  δϊρο 2;3.00 

265 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) sfiϋrizi tiϋʎizi ςφυρίηει 2;3.01 

266 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ϋzvura ϋzuʎa ςβοφρα 2;3.01 

267 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) t
s
iϋγara t

s
iϋγaʎa τςιγαρα 2;3.01 

268 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) psaϋrac
ɕ
i psaϋrat

ɕ
i ψαράκι 2;3.01 

269 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) c
ɕ
eϋrac

ɕ
a c

ɕ
eϋrac

ɕ
a κεράκια 2;3.01 

270 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) γoϋrila γοϋlila γορίλα 2;3.01 

271 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ϋtora ϋtoʎa  (x8) τϊρα 2;3.01 

272 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ϋγaiδaros ϋγaloγos γάιδαροσ 2;3.01 

273 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ϋγaiδaros ϋγaloγos/ϋγaiγaʎos γάιδαροσ 2;3.01 

274 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) faϋrasi sarac
ɕ
i  φαράςι 2;3.01 

275 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ϋroδa ϋʎoza  ρόδα 2;3.01 

276 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) roϋloi loϋloi ρολόι 2;3.01 
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277 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) ϋktirio ϋtiʎio  κτίριο 2;3.01 

278 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) γuϋruɲi γuϋruni  γουροφνι 2;3.01 

279 Ρ3_Γν (2;01.26-2;03.01) kaϋroto kaϋʎoto καρότο 2;3.01 

280 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) roϋloi roϋloi ολόι 2;01;13 

281 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ɣuruϋnaɕa ɤunuϋnaɕa Γουρουνάκια 2;01;13 

282 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋsvura ϋbura Σβοφρα 2;01;13 

283 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) psaϋraci tsaϋraci Ψαράκι 2;01;13 

284 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) katsaϋrola tataϋrola Κατςαρόλα 2;01;13 

285 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) sfiϋri fiϋli Σφυρί 2;01;13 

286 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) aϋsteri aϋtei Αςτζρι 2;01;13 

287 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋtesera ϋtetera Τζςςερα 2;01;13 

288 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) leofoϋrio popoϋrio Λεοφωρείο 2;01;13 

289 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋfero ϋpero Φζρω 2;01;13 

290 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) orϋeo oϋeo Ωραίο 2;01;13 

291 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) kaϋrota taϋrota καρότα 2;01;13 

292 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋpsarʝa ϋtsaria Ψάρια 2;01;24 

293 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) sfuϋgari puϋgari Σφουγγάρι 2;01;24 

294 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) anapϋtiras tataϋtira Αναπτιρασ 2;01;24 

295 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) fteϋraɕa teϋrata Φτεράκια 2;01;24 

296 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋsvura ϋbura Σβοφρα 2;01;24 

297 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) tsiϋɤaro tiϋɤaro Τςιγάρο 2;01;24 

298 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) koriϋtsaci koriϋtati Κοριτςάκι 2;01;24 

299 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ҫeϋraɕa ceϋrata Χεράκια 2;01;24 

300 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) roϋloi loϋloi ολόι 2;01;24 

301 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) faϋrasi paϋrati Φαράςι 2;01;24 

302 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) karaϋgiozis taraϋdodi Καραγκιόηθσ 2;01;24 

303 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋkokoras ϋkokora Κόκορασ 2;01;24 

304 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋfero ϋpero Φζρω 2;01;24 

305 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) vaϋri baϋri Βαρφ 2;01;24 

306 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋreftika ϋetika εφτθκα 2;01;24 

307 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋpira ϋpira Ριρα 2;03;14 

308 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) teraϋtaci teraϋtaci Τερατάκι 2;03;14 

309 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋtora ϋtora Τϊρα 2;03;14 

310 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) neϋro neϋro Νερό 2;03;14 

311 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) miϋriso miϋriso Μυρίςω 2;03;14 

312 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋtseϋkuri ϋtseϋkuri Τςεκοφρι 2;03;14 

313 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) karaϋmela kalaϋmela Καραμζλα 2;03;14 

314 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) aeϋrostato ereϋrotato Αερόςτατο 2;03;14 

315 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) kaϋravi kaϋravi Καράβι 2;03;14 

316 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋsvura ϋvura Σβοφρα 2;03;14 

317 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ksipniϋtiri piϋtiri Ξυπνθτιρι 2;03;14 

318 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) ϋmera ϋmera Μζρα 2;03;14 

319 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) periϋʝali  teliϋʝali Ρεριγιάλι 2;03;14 

320 Ρ4_Στ (2;01.03-2;03.14) miϋrizi miϋrizi Μυρίηει 2;03;14 

 

 




