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Πεξίιεςε 

 

Η παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ην θαηλφκελν ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο ζην ιφγν δχν 

κνλφγισζζσλ ειιελφθσλσλ δίδπκσλ παηδηψλ (αγφξη, θνξίηζη). Η παξαθίλεζε ζηελ επηινγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δηαγισζζηθά δελ ππάξρνπλ 

αξθεηέο κειέηεο πνπ λα εζηηάδνπλ ζηε ζπκθσληθή αξκνλία ηνπ παηδηθνχ ιφγνπ, παξφιν πνπ 

ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε γισζζηθή 

θαηάθηεζε. Ο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο αλ ηα παξαπάλσ παηδηά παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα εμέιημε ζηε 

γισζζηθή θαηάθηεζε θαη αλ ππάξρνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο βάζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ γηα ην εθάζηνηε παηδί. Γηα λα επηηεπρζεί ν αλσηέξσ ζηφρνο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεσξεηηθφ κνληέιν ε Θεσξία ηνπ Βέιηηζηνπ θαζψο θαη κία πεξηγξαθηθή 

θαη ζπγθξηηηθή κέζνδνο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ησλ δχν ειιελφθσλσλ παηδηψλ θαη ησλ 

δεδνκέλσλ άιισλ εξεπλψλ ζε δηάθνξεο γιψζζεο, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά 

δηαζηήκαηα γηα λα κπνξέζνπκε λα εμαγάγνπκε γεληθεχζεηο σο πξνο ηα εμήο δεηήκαηα ηεο 

ζπκθσληθήο αξκνλίαο: 

α) αλ ζηα εμαγφκελα ησλ παηδηψλ πνπ εληνπίδεηαη ε ζπκθσληθή αξκνλία αθνξά κφλν ηα 

ππεξιαξπγγηθά δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο ή / θαη ηνπ ηξφπνπ 

άξζξσζεο ή / θαη ην ιαξπγγηθφ δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ερεξφηεηαο. 

β) ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζπκθψλσλ σο ππξνδφηεο θαη σο ζηφρνπο αθνκνίσζεο. 

γ) ηελ θαηεχζπλζε ηεο αξκνλίαο. 

δ) ην πεδίν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη. 

ε) αλ επεξεάδεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ ηφλνπ. 

δ) αλ είλαη κφλν δηαθαλήο ή αλ ππάξρεη θαη αδηαθαλήο. 
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Abstract 

 

This essay examines the phenomenon of consonant harmony in the speech of two 

monolingual Greek twins (a boy and a girl). The motivation of the selection of this 

phenomenon was created by the fact that there are not enough studies cross-linguistic that 

focus on consonant harmony in child language, although this specific process seems to play 

an important role in language acquisition. Aim of this essay is to investigate from the process 

of the consonant harmony if the above children present the same development in language 

acquisition and if there are any similarities and differences based on the data which are 

collected for each child. For the accomplishment of this purpose it will be used an Optimality 

Theory model as well as a descriptive and comparative method between the data of the two 

Greek children and the data of other researches in different languages, which have been done 

intermittently so that we can have generalizations on the following issues in consonant 

harmony: 

 

a) if in children‟s tokens which consonant harmony is traced has to do only with the 

supralaryngeal diacritic features of place of articulation or / and manner of articulation or / 

and with the laryngeal diacritic feature of voicing. 

b) the hierarchy of consonants as triggers and as targets. 

c) the directionality of harmony. 

d) the domain in which it is realized. 

e) if it is affected by the position of stress. 

f) if it is only transparent or if it is also opaque. 
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Δπραξηζηίεο 

 

Δπηζπκψ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηελ επφπηξηα θαη θαζεγήηξηά κνπ θ. Ισάλλα 

Κάππα, ε νπνία κε ελέπλεπζε λα αγαπήζσ θαη λα αζρνιεζψ κε ηε θσλνινγηθή έξεπλα ηνπ 

παηδηθνχ ιφγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ ηεο. Δγθάξδηεο επραξηζηίεο, 

αθφκε, απεπζχλσ ζηελ επφπηξηά κνπ, ε νπνία κε ηελ ππνκνλή, ηνλ ελζνπζηαζκφ, ηελ 

ελζάξξπλζε θαη ηηο επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο, θαζψο θαη κε ηηο ζπδεηήζεηο πνπ 

είρακε θαη ηηο απφςεηο πνπ αληαιιάμακε, ζπλέβαιιε άκεζα ζηελ έξεπλα θαη ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηηο δηεπζχληξηεο θ. Δηξήλε 

Γξεγνξάθε θαη θ. Μαξίλα Μαθξπδάθε ησλ δχν βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ «Kεξαδψδα» θαη 

«Μηθξφο Παξάδεηζνο» αληίζηνηρα, θαζψο θαη ζε νιφθιεξν ην πξνζσπηθφ γηα ηελ ακέξηζηε 

βνήζεηά ηνπο. Με ηελ ππνζηήξημή ηνπο ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζε 

έλα νκαιφ θαη επράξηζην θιίκα ηφζν γηα ηα παηδηά φζν θαη γηα ηνπο εξεπλεηέο. 
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1. Δηζαγσγή 

 

Η ζςμθυνική απμονία (εθεμήο .Α.) είλαη έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα θαηλφκελα πνπ 

εληνπίδνληαη ζηνλ παηδηθφ ιφγν απφ ηα πξψηα θηφιαο αλαπηπμηαθά ζηάδηα. Πξφθεηηαη γηα κία 

διαδικαζία αθομοίυζηρ αλάκεζα ζε κε γεηηληάδνληα ζπκθσληθά ηεκάρηα, ε νπνία 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε γισζζηθή θαηάθηεζε (π.ρ. Vihman 1978: 288, Kappa 

2001: 401, Pater θαη Werle 2001: 119, Tzakosta 2002: 635, 2007: 6, Gormley 2003: 1, κεηαμχ 

άιισλ). Γηαγισζζηθά νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηνλ ηόπο άπθπυζηρ ησλ 

ελαξκνληδφκελσλ ζπκθσληθψλ ηεκαρίσλ (βι. γηα ηελ Διιεληθή, Drachman 1978, Tzakosta 

1999, Kappa 2001, γηα ηελ Αγγιηθή, Donahue 1986, Goad 1997, γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, 

Shaw 1991, γηα ηελ Οιιαλδηθή, Levelt 1994, γηα ηελ Αγγιηθή θαη Γαιιηθή, Rose 2000, γηα 

ηελ Αγγιηθή θαη Οιιαλδηθή, Fikkert, Levelt θαη van de Weijer 2002, γηα ηελ Ακεξηθάληθε 

Αγγιηθή θαη γηα ηελ Κνξεαηηθή, Pater θαη Werle 2003, κεηαμχ άιισλ). Παξφιν πνπ ζηνλ 

παηδηθφ ιφγν ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο .Α. είλαη αξθεηά ζπρλή, εληνχηνηο ζηνπο ελήιηθεο 

εκθαλίδεηαη ζπάληα (π.ρ. Vihman 1978, Levelt 1994, Hansson 2001). Δπηπιένλ, ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζηνπο ελήιηθεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κία θσλνινγηθή 

δηαδηθαζία (Gormley 2003) κε ηα ζπκθσληθά ηεκάρηα λα ελαξκνλίδνληαη πάληα ζε δηαθξηηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (εθεμήο Γ.Υ.) δεπηεξεχνπζαο άξζξσζεο (Levelt 1994).  

 Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη ε .Α. είλαη κία ζηξαηεγηθή 

απινπνίεζεο πνπ δηεπθνιχλεη ηα παηδηά ζηελ εθκάζεζε ηεο εθάζηνηε κεηξηθήο ηνπο 

γιψζζαο / ηεο γιψζζαο ηνπ πεξηβάιινληνο (βι. γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, Vihman 1978: 

281, γηα ηελ Διιεληθή, Tzakosta 2007: 6, γηα ηελ Δβξατθή, Gafni 2012: 10, κεηαμχ άιισλ). 

Ωζηφζν, έλα εξψηεκα πνπ έρεη πξνθχςεη θαη γηα ηελ απάληεζή ηνπ δελ ππάξρεη αθφκα κία 

γεληθά απνδεθηή ζέζε, αθνξά ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ ηα παηδηά ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. Γηα απηφ ην δήηεκα έρνπλ δηαηππσζεί απφςεηο πνπ αθνξνχλ ηα 

ζπκθσληθά ηεκάρηα, θαζψο θαη θσλνηαθηηθέο ή πξνζσδηαθέο αηηίεο (βι. γηα δηαγισζζηθέο 

κειέηεο, Vihman 1978, Menn 1983, Bernhardt θαη Stemberger 1998, Vihman θαη Croft 2007, 

Gerlach 2010, Qu 2011, γηα ηελ Αγγιηθή, Donahue 1986, Matthei 1989, Goad 1997, 2004, 

Pater 1997, γηα ηε Γεξκαληθή, Berg 1992, γηα ηελ Αγγιηθή θαη Γαιιηθή, Rose 2000, γηα ηελ 

Διιεληθή, Kappa 2001, γηα ηελ Ακεξηθάληθε Αγγιηθή, Pater θαη Werle 2001, γηα ηελ 

Ακεξηθάληθε Αγγιηθή θαη γηα ηελ Κνξεαηηθή, Pater θαη Werle 2003, γηα ηελ Οιιαλδηθή, 

Fikkert θαη Levelt 2008, κεηαμχ άιισλ). Όζνλ αθνξά ην δήηεκα γηα ην πνηα ζπκθσληθά 

ηεκάρηα πθίζηαληαη .Α. (δειαδή κεηαβάιινληαη) έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο ππνζέζεηο. Μία 

ππφζεζε αλαθέξεη φηη ηα παηδηά αληηθαζηζηνχλ ηα ζχκθσλα πνπ δελ έρνπλ αθφκε θαηαθηεζεί 

(βι. γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, Vihman 1978, γηα ηε Γεξκαληθή, Berg 1992, κεηαμχ άιισλ). 

Mία δεχηεξε ππφζεζε ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηθαζηζηνχλ ηα 
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καξθαξηζκέλα ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ακαξθάξηζηα (βι. γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, 

Jakobson 1968, γηα ηελ Αγγιηθή, Stoel-Gammon θαη Stemberger 1994, γηα ηελ Ακεξηθάληθε 

Αγγιηθή θαη Κνξεαηηθή, Pater θαη Werle 2003, γηα ηελ Αγγιηθή, Goad 2004, κεηαμχ άιισλ). 

Δπίζεο, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε ρξήζε ηεο .Α. απφ ηα παηδηά νθείιεηαη ζε θσλνηαθηηθέο 

αηηίεο, δειαδή ζε ζπλδπαζηηθνχο ή κε πεξηνξηζκνχο πνπ επηηξέπνπλ ή απαγνξεχνπλ ηε 

ζπλεκθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ αθνινπζηψλ ζπκθψλσλ, νη δε ζπλδπαζηηθνί πεξηνξηζκνί έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ απνθπγή ζπλεκθάληζεο ζπγθεθξηκέλσλ αθνινπζηψλ ζπκθψλσλ (βι. γηα 

δηαγισζζηθέο κειέηεο, Menn 1983, Bernhardt θαη Stemberger 1998, Vihman θαη Croft 2007, 

Gerlach 2010, γηα ηελ Αγγιηθή, Donahue 1986, Matthei 1989, Pater 1997, γηα ηελ 

Ακεξηθάληθε Αγγιηθή, Pater θαη Werle 2001, γηα ηελ Ακεξηθάληθε Αγγιηθή θαη Κνξεαηηθή, 

Pater θαη Werle 2003, κεηαμχ άιισλ) φπσο είλαη ε αθνινπζία ελφο [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟΤ] θαη 

[ΥΔΙΛΙΚΟΤ]
1
 ζπκθψλνπ, γηα παξάδεηγκα ην ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα *[tp]

2
 (Bernhardt θαη 

Stemberger 1998: 237 - 239). Οη κε ζπλδπαζηηθνί πεξηνξηζκνί αθνξνχλ ηελ επζπγξάκκηζε ή 

λνκηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζσδηαθέο ζέζεηο, φπσο 

είλαη ε αξρή ηεο ιέμεο (βι. γηα ηελ Αγγιηθή, Goad 1997, 2004, γηα ηελ Αγγιηθή θαη Γαιιηθή, 

Rose 2000, γηα ηελ Διιεληθή, Kappa 2001, γηα ηελ Οιιαλδηθή, Fikkert θαη Levelt 2008, γηα 

δηαγισζζηθέο κειέηεο, Qu 2011, κεηαμχ άιισλ) ή αθφκε θαη ηελ απφξξηςε ζπγθεθξηκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, φπσο είλαη ε αξρή ηεο ιέμεο (Berg 1992). Έλα 

παξάδεηγκα κε ζπλδπαζηηθνχ πεξηνξηζκνχ εληνπίδεηαη ζε κία έξεπλα πνπ αθνξά έλα 

κνλφγισζζν αγγιφθσλν παηδί, φπνπ ζην θαηλφκελν ηεο .Α. ε επηθξάηεζε ησλ 

[ΡΑΥΙΑΙΩΝ] ζπκθψλσλ έλαληη [ΥΔΙΛΙΚΩΝ] ή [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] απνδφζεθε ζηελ 

απαίηεζε λα μεθηλάλε νη ιέμεηο κε [ΡΑΥΙΑΙΟ] ζχκθσλν, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν 

εμαγφκελνο ηχπνο [g̊æg̊iː] πνπ αθνξά ηνλ εμαγφκελν ηχπν [taksi] ηνπ ελήιηθα (Goad 1997: 

127). Παξάιιεια, πξνζσδηαθέο αηηίεο πξνθαινχλ ηε .Α. ζην ιφγν ησλ παηδηψλ έηζη ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζε πνιπζχιιαβεο ιέμεηο ή ζε λέεο πξνζσδηαθέο ζέζεηο 

(Vihman 1978), γηα παξάδεηγκα ζε κία κειέηε πνπ εμεηάζηεθαλ κνλφγισζζα παηδηά κε 

ηππηθή θαη κε ηππηθή γισζζηθή αλάπηπμε θαη είραλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ Δβξατθή, 

βξέζεθε φηη (ηα παηδηά) επέθηεηλαλ ην κέγεζνο κίαο πξνζσδηαθήο ιέμεο απφ ηα δεμηά πξνο ηα 

αξηζηεξά αλά κία ζπιιαβή, μεθηλψληαο απφ ηελ ηειεπηαία ζπιιαβή ηεο εθάζηνηε ιέμεο (Bat-

El 2009: 121). Έηζη, κε δεδνκέλν φηη ζηελ Δβξατθή ν ηφλνο ζηηο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο 

βξίζθεηαη ζηε ιήγνπζα ή ζηελ παξαιήγνπζα νη δχν πξψηεο ζπιιαβέο πνπ ζα θαηαθηήζνπλ 

                                                           
1 Σα Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο [ΡΑΥΙΑΙΟ], [ΥΔΙΛΙΚΟ] θαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο θχξηεο 

αξζξσηηθέο πεξηνρέο, ζπκβνιίδνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα κέζα ζε αγθχιεο, γηαηί ραξαθηεξίδνληαη σο 

μονοπολικά / μονοζθενή (unary / univalent, βι. Κάππα (ππφ έθδνζε): 75 - 76, δειαδή θάζε θζφγγνο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη κε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο δηαθξίλεηαη ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζήο ηνπ θαη φρη ηεο απνπζίαο ηνπ. Έηζη, φηαλ έλαο θζφγγνο ραξαθηεξίδεηαη σο πξνο κία θχξηα αξζξσηηθή 

πεξηνρή ηφηε απηφκαηα ζπλεπάγεηαη ε απνπζία ηνπ απφ ηηο ππφινηπεο (αξζξσηηθέο πεξηνρέο). 

2 Σν ζχκβνιν [*] δειψλεη ηελ αληηγξακκαηηθφηεηα κίαο αθνινπζίαο ζπκθψλσλ, φπσο είλαη ην ζχκπιεγκα [tp] ζε 

δηάθνξεο γιψζζεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε Αγγιηθή. 
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ηα παηδηά ζα είλαη απηέο πνπ βξίζθνληαη φζν πην δεμηά γίλεηαη ζε κία πξνζσδηαθή ιέμε 

(Adam θαη Bat-El 2008). Η παξαπάλσ ππφζεζε βαζίζηεθε θαη ζε δχν πξνεγνχκελεο κειέηεο 

(Ben-David 2001, Adam 2002) πνπ εμέηαδαλ ην ίδην θαηλφκελν ζηελ Δβξατθή θαη θαηέιεγαλ 

ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα. 

 Σέινο, κία άιιε άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε .Α. απνηειεί κία δηαδηθαζία 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, επηζεκαίλεη φηη αξθεηέο ιέμεηο – ζηφρνη απνζεθεχνληαη 

ιαλζαζκέλεο ζην λνεηηθφ ιεμηθφ ησλ παηδηψλ, κε απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε 

δηάθνξα Γ.Υ. απφ ηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο ησλ ελειίθσλ (π.ρ. Dinnsen, Barlow θαη Morrisette 

1997, Fikkert θαη Levelt 2008, Qu 2011). Μεξηθέο έξεπλεο ηνλίδνπλ δε φηη ην θαηλφκελν ηεο 

.Α. είλαη απνηέιεζκα ελφο αλεπαξθψο αλεπηπγκέλνπ αλαπαξαζηαηηθνχ ή αληηιεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, δειαδή νη ιέμεηο απνζεθεχνληαη ζην λνεηηθφ ιεμηθφ είηε έρνληαο ήδε ππνζηεί 

.Α., είηε σο εκηηειείο ηχπνη, κε ηα ζχκθσλά ηνπο λα είλαη ςποπποζδιοπιζμένα σο πξνο 

θάπνηα Γ.Υ., ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθιεζεο ησλ ιέμεσλ (π.ρ. 

Dinnsen, Barlow θαη Morrisette 1997, Fikkert θαη Levelt 2008, Qu 2011). χκθσλα κε ηνπο 

Berg (1992) θαη Gormley (2003) αλ νη ιέμεηο απνζεθεπηνχλ ζην λνεηηθφ ιεμηθφ ησλ παηδηψλ 

σο νινθιεξσκέλνη ηχπνη ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί .Α., ηφηε ππάξρεη κία πεξίπησζε λα 

πξαγκαησζνχλ νη αλσηέξσ ιέμεηο ιαλζαζκέλεο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ε αζηνρία ζσζηήο πξαγκάησζεο ησλ ιέμεσλ απνδίδεηαη είηε ζην 

ζηάδην επεμεξγαζίαο ηνπο, ζην νπνίν ηα παηδηά αλαθηνχλ ηελ εθάζηνηε ιέμε απφ ην λνεηηθφ 

ιεμηθφ ηνπο θαη ηελ εθθέξνπλ είηε ζην ζηάδην επηηέιεζεο ηεο εθθνξάο, φπνπ ζηέιλνληαη 

δηαηαγέο ζην κινηηικό ζύζηημα (motor system, Gormley 2003: 10 - 12) πξηλ ηελ ηειηθή 

πξαγκάησζε κίαο ιέμεο, ην νπνίν φκσο, επεηδή δελ είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλν ζηα πξψηκα 

ζηάδηα ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη απηφ εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, 

ελδέρεηαη λα κε ιεηηνπξγεί πάληα ζσζηά κε απνηέιεζκα ηε ιάζνο πξαγκάησζε εμαγφκελσλ 

απφ ηα παηδηά (Gormley 2003). Δπηπξφζζεηα, ε γξακκαηηθή ησλ παηδηψλ παίδεη θαη απηή 

ξφιν, θαζψο αλαιχνπλ κία ιέμε θαη ηελ ηξνπνπνηνχλ έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη κε ηελ 

ηξέρνπζα γξακκαηηθή ηνπο (π.ρ. Menn 1983, Gormley 2003). 

 H εξγαζία νξγαλψλεηαη σο εμήο: ζην θεθάιαην 2 ζα παξνπζηαζηνχλ νη ηδηφηεηεο ηεο 

.Α. ην θεθάιαην 3 ζα πεξηγξαθεί ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ ειιελφθσλσλ δίδπκσλ παηδηψλ. ηα θεθάιαηα 4 θαη 5 ζα 

πεξηγξαθνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά. ην θεθάιαην 6 ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

κία ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ δχν παηδηψλ θαη ζα επηζεκαλζνχλ νη νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζην ιφγν ηνπο ηα παηδηά σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο ηεο .Α. ην 

θεθάιαην 7 ζα πεξηγξαθνχλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο Θευπίαρ ηος Βέληιζηος (Optimality Theory, 

Prince θαη Smolensky 1993: 2, εθεμήο Θ.Β.), δειαδή ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ζην νπνίν ζα 

βαζηζηεί ε παξνχζα εξγαζία θαη ζα παξνπζηαζηεί ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δχν 

παηδηψλ βάζε ηεο Θ.Β. Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ηαπηφρξνλα κε ηελ επεμεξγαζία 
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ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θάζε παηδηνχ ζα γίλεηαη θαη ζχγθξηζε κε άιιεο δηαγισζζηθέο έξεπλεο 

πξνο επηβεβαίσζε ή κε ησλ γεληθεχζεσλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ. Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλα ζεκεία 

ζα γίλνπλ θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζε ζέκαηα .Α. πνπ εκθαλίδνληαη ζην ιφγν ησλ 

ελειίθσλ, αθνχ δελ ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο γηα φιεο ηηο ηδηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ην 

ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν ζηνλ παηδηθφ ιφγν. ην θεθάιαην 8 ζα παξνπζηαζηεί κέζα απφ ηα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ηα δχν παηδηά ην θαηλφκελν ηεο ποικιλίαρ πνπ 

παξνπζηάδεη ν παηδηθφο ιφγνο, δειαδή ε πξαγκάησζε πνιιαπιψλ δηαθνξεηηθψλ εμαγφκελσλ 

ηχπσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλαλ εηζαγφκελν (ηχπν). ηα θεθάιαηα 9 θαη 10 ζα 

αθνινπζήζνπλ ν επίινγνο θαη ε βηβιηνγξαθία αληίζηνηρα. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο 

παξαηίζεληαη ζε παξάξηεκα ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. γηα ην θάζε παηδί 

μερσξηζηά. 
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2. Ιδηόηεηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

Οη ηδηφηεηεο ηεο .Α. πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ είλαη νη εμήο: 

 

α) αλ αθνξά κφλν ηα ππεξιαξπγγηθά Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο ή / θαη ηνπ ηπόπος άπθπυζηρ 

ή / θαη ην ιαξπγγηθφ Γ.Υ. ηεο ησηπόηηηαρ. 

β) πνηα είλαη ε ηεξάξρεζε ησλ ζπκθψλσλ σο πςποδόηερ θαη σο ζηόσοι αθομοίυζηρ. 

γ) ηελ καηεύθςνζη ηηρ αθομοίυζηρ. 

δ) ηο πεδίο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αξκνλία. 

ε) αλ επεξεάδεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ ηφλνπ. 

δ) αλ είλαη κφλν διαθανήρ (transparent) ή αλ ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αδιαθανήρ 

(opaque). 

 

2.1 Γηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπκθσληθή αξκνλία 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 1 (βι. ζει. 8) νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζε δηάθνξεο γιψζζεο 

γηα ηε .Α. ζηνλ παηδηθφ ιφγν έρνπλ εζηηάζεη ζηνλ ηφπν άξζξσζεο ησλ ελαξκνληδφκελσλ 

ζπκθσληθψλ ηεκαρίσλ (βι. γηα ηελ Διιεληθή, Drachman 1978, Tzakosta 1999, Kappa 2001, 

γηα ηελ Αγγιηθή, Donahue 1986, Goad 1997, γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, Shaw 1991, γηα ηελ 

Οιιαλδηθή, Levelt 1994, γηα ηελ Αγγιηθή θαη Γαιιηθή, Rose 2000, γηα ηελ Αγγιηθή θαη 

Οιιαλδηθή, Fikkert, Levelt θαη van de Weijer 2002, γηα ηελ Ακεξηθάληθε Αγγιηθή θαη γηα ηελ 

Κνξεαηηθή, Pater θαη Werle 2003, κεηαμχ άιισλ). Ωζηφζν, ζε αξθεηέο απφ ηηο παξαπάλσ 

έξεπλεο παξαηεξήζεθε απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο φηη ηα ελαξκνληδφκελα ζπκθσληθά ηεκάρηα 

πθίζηαληαη, πέξα απφ αιιαγή ζηνλ ηφπν άξζξσζεο, αιιαγή θαη ζηνλ ηξφπν άξζξσζεο (βι. 

γηα ηε Φηιαλδηθή, Kukkonen 1994, γηα ηελ Αγγιηθή, Dinnsen θαη Barlow 1998, γηα ηελ 

Διιεληθή, Tzakosta 2002, 2007, κεηαμχ άιισλ). Δλδεηθηηθά είλαη ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα 

(1 - 2): 

 

Σχπνο ελήιηθα   Σχπνο παηδηνχ Παηδί: Ηιηθία 

1) [soap]   [pop]
3
 (ζαπνχλη)  Sean: 1;3 - 1;6,           (Αγγιηθά, Donahue 1986: 213) 

2) [ˈγa.ta]   [ˈta.ti] (γάηα)  Dionisis: 2;1.16
4
       (Διιεληθά, Tzakosta 2001: 180) 

 

                                                           
3 Οη αγθχιεο [...] ππνδειψλνπλ ηελ πξαγκάησζε ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ ελήιηθα θαη ηνπ παηδηνχ. 

4 Οη αξηζκνί δειψλνπλ θαηά ζεηξά ην έηνο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ, ηνπο κήλεο θαη ηηο εκέξεο. Π.ρ. 2;1.16 ζεκαίλεη φηη 

ην παηδί είλαη 2 ρξνλψλ, 1 κελφο θαη 16 εκεξψλ. 
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ην παξάδεηγκα (1) ην ζχκθσλν [s] κε Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, +δηαξθέο, -ερεξφ] 

αθνκνηψλεηαη νιηθά σο πξνο ηνλ ηφπν θαη ηξφπν άξζξσζεο ηνπ ζπκθψλνπ [p] κε Γ.Υ. 

[ΥΔΙΛΙΚΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] θαη κεηαηξέπεηαη ζε [p]. Αληίζηνηρα, ζην παξάδεηγκα (2) ην 

ζχκθσλν [γ] κε Γ.Υ. [ΡΑΥΙΑΙΟ, +δηαξθέο, +ερεξφ] αθνκνηψλεηαη νιηθά σο πξνο ηνλ ηφπν, 

ηξφπν άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο ηνπ ζπκθψλνπ [t] κε Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, -δηαξθέο, -

ερεξφ] θαη κεηαηξέπεηαη ζε [t]. Να ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε αθνκνίσζε αλάκεζα ζε 

δχν ελαξκνληδφκελα ζπκθσληθά ηεκάρηα κπνξεί λα είλαη ολική (full, Tzakosta 2007: 5, Gafni 

2012: 14) φπσο ζηα παξαδείγκαηα (1) θαη (2), φπνπ νη ππξνδφηεο ([p], [t]) θαη ηα εμαγφκελα 

ηεο αθνκνίσζεο ([p], [t]) θέξνπλ ηα ίδηα Γ.Υ. ή μεπική (partial, Tzakosta 2007: 5, Gafni 

2012: 14), δειαδή ν ππξνδφηεο θαη ην εμαγφκελν ηεο αθνκνίσζεο λα ζπκθσλνχλ ζε κεξηθά 

Γ.Υ., φπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξάδεηγκα (3). 

 

Σχπνο ελήιηθα   Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Hιηθία 

3) [ka.ˈro.t
s
i]   [ˈgo.ti] (θαξφηζη)   Sofia: 2;5.9      (Διιεληθά, Kappa 2001: 410) 

 

ην παξάδεηγκα (3) ην ζχκθσλν [r] κε Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, ξσηηθφ, +ερεξφ] αθνκνηψλεηαη 

κεξηθψο σο πξνο ην [ΡΑΥΙΑΙΟ] ηφπν άξζξσζεο θαη ην [-δηαξθή] ηξφπν άξζξσζεο ηνπ 

ζπκθψλνπ [k] κε Γ.Υ. [ΡΑΥΙΑΙΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ], αιιά φρη θαη σο πξνο ην ιαξπγγηθφ 

Γ.Υ. [-ερεξφ] ηνπ ζπκθψλνπ [k]. Γηα απηφ ην ιφγν ην ζχκθσλν [r] κεηαηξέπεηαη ζε [g] θαη 

φρη ζε [k]. Αθφκε έρεη παξαηεξεζεί φηη, ζηνλ παηδηθφ ιφγν, ε κεξηθή αθνκνίσζε εληνπίδεηαη 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε ζρέζε κε ηελ νιηθή (Berg 1992), ελψ ζπλήζσο έρνπκε αιιαγή κφλν 

ελφο Γ.Υ. αλάκεζα ζηα ελαξκνληδφκελα ζχκθσλα (Berg θαη Schade 2000). 

 Ωζηφζν, έρνπλ ππάξμεη νξηζκέλεο έξεπλεο (βι. γηα ηε Φηιαλδηθή, Kukkonen 1994, 

γηα ηελ Αγγιηθή, Dinnsen θαη Barlow 1998, γηα ηελ Διιεληθή, Tzakosta 2007, κεηαμχ άιισλ) 

πνπ παξνπζηάδνπλ δεδνκέλα, ζηα νπνία δχν ζπκθσληθά ηεκάρηα ελαξκνλίδνληαη φρη κφλν σο 

πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο αιιά θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν άξζξσζεο, π.ρ. ζε κία έξεπλα γηα ηνλ 

παηδηθφ ιφγν ζηελ ειιεληθή γιψζζα (Tzakosta 2007) έρεη δηαπηζησζεί φηη νη πεξηπηψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε .Α. σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξεο (64%), 

εληνχηνηο ην πνζνζηφ σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηξφπνπ άξζξσζεο δελ είλαη θαζφινπ ακειεηέν 

(36%), φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ζρήκα (1). Όζνλ αθνξά ην Γ.Υ. ηεο ερεξφηεηαο δελ έρεη 

δηαπηζησζεί αθφκε αλ δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε .Α. ηνπ παηδηθνχ ιφγνπ, φζν ηα 

Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο. 
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ρήκα 1. πκθσληθή αξκνλία ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο   (αληιήζεθε απφ Tzakosta 2007: 12) 

 

 

 

2.2 Η ηεξάξρεζε ησλ ζπκθώλσλ σο ππξνδόηεο θαη ζηόρνη αθνκνίσζεο 

 

Αξθεηνί εξεπλεηέο, εζηηάδνληαο ζηα ζπκθψλα πνπ είλαη ππξνδφηεο ή ζηφρνη αθνκνίσζεο ηεο 

.Α., πξνηείλνπλ δηάθνξεο ηεξαξρήζεηο, νη νπνίεο είλαη είηε θαζνιηθέο είηε εμαξηψληαη απφ 

ηηο ηδηφηεηεο ηεο εθάζηνηε γιψζζαο ή είλαη έλαο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν παξαπάλσ (Gafni 

2012). ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί ηξεηο βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ 

δηαθφξσλ ηεξαξρήζεσλ ησλ ζπκθψλσλ. Ο πξψηνο (παξάγνληαο) αθνξά ηε ζεηξά ηεο 

θαηάθηεζεο ησλ ζπκθσληθψλ ηεκαρίσλ (Lewis 1951), θαζψο ηα ζχκθσλα πνπ θαηαθηψληαη 

αξγφηεξα απφ ηα παηδηά ηείλνπλ λα κεηαβάιινληαη ζε απηά πνπ έρνπλ ήδε θαηαθηεζεί. Ο 

δεχηεξνο παξάγνληαο νθείιεηαη ζε θαζνιηθά καξθαξηζκέλεο θιίκαθεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί 

απφ έξεπλεο πνπ αθνξνχλ φκσο κφλν αγγιφθσλα παηδηά (π.ρ. Cruttenden 1978, Stemberger 

θαη Stoel-Gammon 1991, Stoel-Gammon θαη Stemberger 1994, Pater θαη Werle 2003, Goad 

2004). Ο ηξίηνο παξάγνληαο αθνξά ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο εηζαγφκελσλ ηχπσλ ή ηελ 

ηδηαίηεξε θαηαλνκή ησλ Γ.Υ. πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εθάζηνηε γιψζζα θαη έρεη 

δηαηππσζεί βάζε νξηζκέλσλ εξεπλψλ (βι. γηα ηε Γεξκαληθή, Berg 1992, γηα ηελ Διιεληθή, 

Kappa 1999, 2001, Tzakosta 2007, γηα ηελ Αγγιηθή θαη Γαιιηθή, Rose 2000, γηα ηελ Αγγιηθή 

θαη Οιιαλδηθή, Fikkert, Levelt θαη van de Weijer 2002, κεηαμχ άιισλ). Να ζεκεησζεί πσο 

γηα ηνπο ηξεηο παξαπάλσ παξάγνληεο δε ζπκθσλνχλ φινη νη εξεπλεηέο θαη δηαηππψλνπλ 

επηρεηξήκαηα ππέξ ή θαηά ηνπ ελφο (παξάγνληα) ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο (Gafni 2012). 

 Ωο πξνο ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ ζηε .Α. νξηζκέλεο έξεπλεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ Αγγιηθή θαηαιήγνπλ ζηηο εμήο ηεξαξρήζεηο σο πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο (4): 

 

4) α) [ΡΑΥΙΑΙΑ] > [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ( >: επηθξαηεί ζην) 

    β) [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ]  

     (π.ρ. Rose 2000: 175, Pater θαη Werle 2001: 119, Gormley 2003: 1, Gerlach 2010: 66 - 67) 

 

Η ηεξάξρεζε ησλ ζπκθψλσλ ζην (4α, β) καο δείρλεη φηη ζηελ Αγγιηθή ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] 

ζχκθσλα αθνκνηψλνληαη ζε [ΥΔΙΛΙΚΑ] θαη [ΡΑΥΙΑΙΑ], ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα 

36%

64%

πκθσληθή αξκνλία σο πξνο 

ηνλ ηξφπν άξζξσζεο

πκθσληθή αξκνλία σο πξνο 

ηνλ ηφπν άξζξσζεο
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αθνκνηψλνληαη ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ] (4α), αιιά ζπκβαίλεη θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή ηα 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα αθνκνηψλνληαη ζε [ΥΔΙΛΙΚΑ] (4β). ε άιιεο έξεπλεο γηα ηελ Αγγιηθή 

ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα δελ αθνκνηψλνληαη θαζφινπ ή αθνκνηψλνληαη ειάρηζηα ζε 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] (π.ρ. Werle 2001, Pater θαη Werle 2003). Η αθνκνίσζε ησλ [ΡΑΥΙΑΙΩΝ] 

ζπκθψλσλ ζε [ΥΔΙΛΙΚΑ] θαη ε αθνκνίσζε ησλ [ΥΔΙΛΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ] 

επηβεβαηψλεηαη θαη ζε άιιεο γιψζζεο (βι. γηα ηελ Διιεληθή, Kappa 2001: 401, γηα ηελ 

Αγγιηθή θαη Οιιαλδηθή, Fikkert, Levelt θαη van de Weijer 2002: 1 - 2, κεηαμχ άιισλ). Έηζη, 

δελ ππάξρεη κία θαζνιηθή άπνςε σο πξνο ην αλ ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα ή ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] 

απνηεινχλ ηνπο θπξίαξρνπο ππξνδφηεο ηφζν κέζα ζηελ ίδηα γιψζζα, φπσο είλαη ε Αγγιηθή, 

φζν θαη ζε ζχγθξηζε κεηαμχ δηάθνξσλ γισζζψλ, φπσο είλαη ε Αγγιηθή, ε Διιεληθή θαη ε 

Οιιαλδηθή (π.ρ. Vihman 1978, Kappa 2001, Gormley 2003, Gerlach 2010). Όκσο, ην γεγνλφο 

φηη ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο πνπ αθνξνχλ δηάθνξεο γιψζζεο 

είλαη νη θχξηνη ζηφρνη αθνκνίσζεο νδήγεζε ζηελ ππφζεζε ηνπ ςποπποζδιοπιζμού ηυν 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ([Coronal] Underspecification, π.ρ. Kiparsky 1985: 98, Paradis θαη Prunet 

1991: 1, Shaw 1991: 181, Yip 1991: 61), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] 

ζχκθσλα ζεσξνχληαη ακαξθάξηζηα θαη είλαη ππνπξνζδηνξηζκέλα σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο, γηα απηφ ην ιφγν είλαη ζηφρνη ηεο αθνκνίσζεο θαη ζηνλ εμαγφκελν ηχπν θέξνπλ 

Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο πνπ ηνπο δηαρένληαη απφ πην καξθαξηζκέλα ζχκθσλα, φπσο είλαη 

ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] θαη [ΡΑΥΙΑΙΑ]. Με βάζε ηελ ππφζεζε ηνπ ππνπξνζδηνξηζκνχ ησλ 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ ε .Α. ινγίδεηαη σο κία διαδικαζία ζςμπλήπυζηρ Γ.Χ. 

(feature-filling process, Levelt 2011: 1698), φπνπ ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο δηαρέεηαη απφ 

έλα ζχκθσλν πνπ είλαη πξνζδηνξηζκέλν σο πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο ζε έλα ζχκθσλν πνπ 

δελ είλαη πξνζδηνξηζκέλν σο πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο διάσςζηρ
5
 (spreading) ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη 

ζην ζρήκα (2) πνπ αθνινπζεί.  

 

ρήκα 2. Αλαπαξάζηαζε ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο κέζσ ηεο δηάρπζεο  

                                                                                                 (αληιήζεθε απφ Levelt 1994: 45) 

 

 
                                                           
5 Η δηαδηθαζία ηεο δηάρπζεο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ ππνελφηεηα 2.4.1 ζει. 24 - 25. 
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Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ην ζρήκα (2) ην [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν [d] είλαη 

ππνπξνζδηνξηζκέλν σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζήο ηνπ κε απνηέιεζκα λα αθνκνηψλεη 

ην Γ.Υ. [ΡΑΥΙΑΙΟ] απφ ην [ΡΑΥΙΑΙΟ] ζχκθσλν [k] θαη λα κεηαηξέπεηαη ζε [g]. Ωζηφζν, 

ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη κία αθνκνίσζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμχ 

ελφο θσλήεληνο - ππξνδφηε θαη ζπκθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο
6
 (βι. γηα ηελ Οιιαλδηθή, 

Levelt 1994, 1996, γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, Gafos 1999, κεηαμχ άιισλ). Με βάζε ηελ 

παξαπάλσ ππφζεζε ην θσλήελ ζην ζρήκα (2) θέξεη ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

[ΡΑΥΙΑΙΟ]. Έηζη ε δηάρπζε ηνπ [ΡΑΥΙΑΙΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο ζην [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] 

ζχκθσλν [d] απφ ην [ΡΑΥΙΑΙΟ] ζχκθσλν [k] ζα νδεγήζεη ζηελ παξαβίαζε ηνπ 

θσλνινγηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο απαγόπεςζηρ διάζσιζηρ γπαμμήρ (No Crossing Line Constraint, 

Goldsmith 1976: 155), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη νη γξακκέο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο σο 

πξνο έλα ή πεξηζζφηεξα Γ.Υ. δε κπνξνχλ λα δηαπεξλνχλ ε κία ηελ άιιε, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζην ζρήκα (3). 

 

ρήκα 3. Αλαπαξάζηαζε ηνπ θσλνινγηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο απαγφξεπζεο δηάζρηζεο γξακκήο 

                                                                                                 (αληιήζεθε απφ Levelt 1994: 46) 

 

 

 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζην ζρήκα (3) έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο απφςεηο. Μία 

απφ απηέο είλαη ε ςπόθεζη ηος διασυπιζμού επιπέδυν κεηαμχ θσλεέλησλ θαη ζπκθψλσλ 

(planar V / C segregation, McCarthy 1989: 72). Δθφζνλ κε απηήλ ηελ ππφζεζε ζχκθσλα θαη 

θσλήεληα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ε δηάρπζε είλαη επηηξεπηή αθφκε θη απφ 

απφζηαζε, επεηδή ηα ελδηάκεζα θσλήεληα δελ ηελ παξεκπνδίδνπλ πηα, θάηη ην νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα (4). 

 

 

 

 

                                                           
6 Θα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζε απηήλ ηελ ππφζεζε ζηε ζει. 19. 
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ρήκα 4. Αλαπαξάζηαζε ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο κε δηαρσξηζκφ επηπέδσλ ζπκθψλσλ - θσλεέλησλ 

                                                                                                 (αληιήζεθε απφ Levelt 1994: 46) 

 

 

 

Έλα κεηνλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεη ε ππφζεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ζπκθψλσλ θαη 

θσλεέλησλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα είλαη φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν φηαλ ε γξακκηθή 

ζεηξά ησλ θσλεέλησλ θαη ζπκθψλσλ ζηελ επηθαλεηαθή δνκή ησλ κνξθεκάησλ είλαη 

πξνβιέςηκε θαη φπσο αλαθέξεη ε Levelt (1994: 53) απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ζε γιψζζεο πνπ 

έρνπλ κία απζηεξή ζπιιαβηθή δνκή ζχκθσλν - θσλήελ (εθεμήο .Φ.) κε απνηέιεζκα ε 

παξαπάλσ ππφζεζε λα κελ είλαη εθηθηφ λα εθαξκνζηεί ζε γιψζζεο φπσο ε Αγγιηθή, ε 

Οιιαλδηθή, ε Διιεληθή θαη άιιεο, θαζψο ε αθνινπζία ζπκθψλσλ θαη θσλεέλησλ ζηηο ιέμεηο 

δελ είλαη πξνβιέςηκε. Παξάιιεια, έρεη δηαηππσζεί απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο (βι. γηα ηελ 

Κνξεαηηθή, Cho 1989, γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, Jun 1995, De Lacy 2002, γηα ηελ Κξενιηθή 

Πνξηνγαιηθή, Hume θαη Tserdanelis 2002, κεηαμχ άιισλ) φηη ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα 

απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζηφρσλ αθνκνίσζεο θαη ζην ιφγν ησλ ελειίθσλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα ηείλνπλ λα αθνκνηψλνληαη ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζε 

εμέρνπζεο ζέζεηο, φπσο είλαη νη ηνληζκέλεο ή ζε ζπιιαβέο ζηα άθξα ησλ ιέμεσλ. (π.ρ. Pater 

1997, Smith 2002, Tzakosta 2007). 

Ωζηφζν, άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

απηά ζηα ζχκθσλα - ππξνδφηεο (βι. γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, Berg θαη Schade 2000, γηα 

ηελ Αγγιηθή θαη Γαιιηθή, Rose 2000, γηα ηελ Διιεληθή, Tzakosta 2002, 2007, κεηαμχ 

άιισλ). Απηφ βέβαηα είλαη παξάδνμν, θαζψο φηαλ ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα 

ζπκπεξηθέξνληαη σο ππξνδφηεο πξέπεη λα είλαη πξνζδηνξηζκέλα σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζήο ηνπο, ελψ φηαλ απνηεινχλ ζηφρνπο αθνκνίσζεο πξέπεη λα είλαη 

ππνπξνζδηνξηζκέλα σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζήο ηνπο (βι. γηα ηελ Αγγιηθή, Goad 

1997, γηα ηελ Διιεληθή, Kappa 2001, κεηαμχ άιισλ).  
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 Μία δηαθνξεηηθή ηεξαξρία απφ απηήλ παξαπάλσ ζην (4) έρνπλ παξνπζηάζεη άιιεο 

κειέηεο κε βάζε πάληνηε ηα απνηειέζκαηα απφ δεδνκέλα ησλ παηδηψλ πνπ εμέηαδαλ. Γηα 

παξάδεηγκα ζε κία έξεπλα (Rose 2000) πνπ κειεηήζεθαλ ηξία παηδηά, δχν αγγιφθσλα θαη 

έλα γαιιφθσλν παξνπζηάζηεθαλ νη εμήο ηεξαξρήζεηο σο πξνο ηα ζχκθσλα - ππξνδφηεο (5): 

 

5) α) Αγγιφθσλα παηδηά: [ΡΑΥΙΑΙΑ] > [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ( >: επηθξαηεί ζην)                                           

     β) Γαιιφθσλν παηδί: [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ]  

                                                                                               (αληιήζεθαλ απφ Rose 2000: 175) 

 

Σα δεδνκέλα ησλ αγγιφθσλσλ παηδηψλ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε ηνπ 

ππνπξνζδηνξηζκνχ ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ, θάηη ην νπνίν δε ζπκβαίλεη κε ηα 

δεδνκέλα ηνπ γαιιφθσλνπ παηδηνχ, θαζψο ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] θαηαιακβάλνπλ ηε δεχηεξε 

ζέζε θη φρη ηελ ηειεπηαία. Η ηεξάξρεζε ησλ ζπκθψλσλ ζην γαιιφθσλν παηδί εληνπίζηεθε 

θαη ζε κία άιιε έξεπλα (Berg θαη Schade 2000), πξάγκα πνπ θαλεξψλεη φηη ε ππφζεζε ηνπ 

ππνπξνζδηνξηζκνχ ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ δελ είλαη θαζνιηθή (βι. γηα ηελ 

Αγγιηθή, Goad 1997, γηα ηελ Αγγιηθή θαη Γαιιηθή, Rose 2000, κεηαμχ άιισλ). Απηφ 

θαίλεηαη θαη απφ κειέηεο γηα ηε .Α. ζηνλ παηδηθφ ιφγν ζηελ Διιεληθή φπνπ έρνπλ πξνηαζεί 

νη εμήο ηεξαξρήζεηο γηα ηα ζχκθσλα - ππξνδφηεο (6 - 7): 

 

6) [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ( >: επηθξαηεί ζην)          (Kappa 2001: 405) 

7) [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] > [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ]                     (Tzakosta 2002: 639, 2007: 12) 

 

Όπσο παξαηεξνχκε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα ε ηεξάξρεζε ζην (6) επηβεβαηψλεη ηνλ 

ππνπξνζδηνξηζκφ ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ θαζψο εληνπίδνληαη ζηελ ηειεπηαία 

ζέζε, θάηη ην νπνίν δε ζπκβαίλεη φκσο θαη ζηελ ηεξάξρεζε ζην (7), φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ απνηειείηαη απφ ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ]. Οη δηαθνξέο ζε φιεο ηηο 

παξαπάλσ ηεξαξρήζεηο ησλ ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ (4 - 7) κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηηο 

δηαθνξεηηθέο θαηαλνκέο ησλ γισζζψλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

(Fikkert, Levelt θαη van de Weijer 2002). Γηα παξάδεηγκα ζε κία έξεπλα πνπ κειέηεζε ηε 

.Α. ζε αγγιφθσλα θαη νιιαλδφθσλα παηδηά βξέζεθε φηη ζε κία αθνινπζία 1.Φ1.2.Φ2., 

ππάξρεη πξνηίκεζε γηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα ζηε ζέζε 2 ζηελ Αγγιηθή, ελψ 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] θαη [ΡΑΥΙΑΙΑ] πξνηηκψληαη ζηελ αξρή κίαο ιέμεο (δειαδή ζηε ζέζε 1). 

Αληίζεηα, ζηελ Οιιαλδηθή ηα παηδηά πξνηηκνχλ [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα εληφο ηεο ιέμεο (2), 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζηελ αξρή ηεο ιέμεο (1) ελψ ζηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] δε θαίλεηαη λα ππάξρεη 

πξνηίκεζε γηα κία νξηζκέλε ζέζε. Έηζη αηηηνινγείηαη θαη ην ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο φηη ε 

Αγγιηθή παξνπζηάδεη [ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο, ελψ ε Οιιαλδηθή 
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ζρεδφλ πάληα [ΥΔΙΛΙΚΑ], αθνχ εληνπίδνληαη ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο κε [ΡΑΥΙΑΙΑ] 

(Fikkert, Levelt θαη van de Weijer 2002: 1). 

 Παξάιιεια, έρνπλ δηαηππσζεί απφςεηο πνπ ιακβάλνπλ ηε .Α. σο κία ηνπηθή 

δηαδηθαζία αθνκνίσζεο αλάκεζα ζε έλα θσλήελ θη έλα ζχκθσλν πνπ γεηηληάδνπλ, ηα δε 

ζχκθσλα θαη θσλήεληα κνηξάδνληαη θνηλά Γ.Υ. πξσηεχνπζαο θαη δεπηεξεχνπζαο άξζξσζεο 

(π.ρ. Clements 1991: 80, Levelt 1994: 46, 1996: 229, Gafos 1999: 3 - 4). Αλαιπηηθφηεξα, 

φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο Clements (1991), Clements θαη Hume (1995) εθηφο 

απφ ηα ζχκθσλα νη θχξηνη ηφπνη άξζξσζεο πξνζδηνξίδνπλ θαη ηα θσλήεληα, δειαδή ν 

[ΡΑΥΙΑΙΟ] ηφπνο αθνξά ηα [νπίζζηα] θσλήεληα [α], [o] θαη [u], ν [ΥΔΙΛΙΚΟ] ηα 

[ζηξνγγπιά] θσλήεληα [ɔ], [o], [u] θαη ν [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ηα [πξφζζηα] θσλήεληα [i], [e]. 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη ηα [ζηξνγγπιά], [νπίζζηα] θσλήεληα [o], [u] κπνξνχλ 

λα έρνπλ «ζχλζεηε» αληηπξνζψπεπζε, δειαδή θαη ζην [ΥΔΙΛΙΚΟ] θαη ζην [ΡΑΥΙΑΙΟ] ηφπν 

άξζξσζεο (π.ρ. Goldsmith 1987, Haas 1988, Clements 1991, Clements θαη Hume 1995), ελψ 

άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα [ζηξνγγπιά], [νπίζζηα] θσλήεληα [o], [u] θέξνπλ έλαλ 

ηφπν άξζξσζεο αλάινγα κε ηε γιψζζα, δειαδή ζε νξηζκέλεο γιψζζεο ηα θσλήεληα [o], [u] 

ραξαθηεξίδνληαη σο [ζηξνγγπιά] θαη [ΥΔΙΛΙΚΑ] ελψ ζε άιιεο γιψζζεο ηα ίδηα θσλήεληα 

ραξαθηεξίδνληαη σο [νπίζζηα] θαη [ΡΑΥΙΑΙΑ] (π.ρ. Schane 1984, Anderson θαη Ewen 1987). 

Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη επηθξαηήζεη θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ απφςεηο, δειαδή αλ ηα 

θσλήεληα [o] θαη [u] έρνπλ «ζχλζεηε» αληηπξνζψπεπζε σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζήο ηνπο ή αλ ραξαθηεξίδνληαη αλάινγα κε ηε γιψζζα είηε σο [ΡΑΥΙΑΙΑ] είηε σο 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] (Clements 1991). Σν θεληξηθφ θσλήελ [a] είλαη πξνζδηνξηζκέλν σο [+ρακειφ] 

θαη δελ ραξαθηεξίδεηαη κε θάπνηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηφπνπο άξζξσζεο (π.ρ. Goldsmith 

1987, Clements 1991). Παξαδείγκαηα αθνκνίσζεο κεηαμχ θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ θαη 

ζπκθψλσλ - ζηφρσλ αθνκνίσζεο απνηεινχλ ηα παξαθάησ απφ ηελ Οιιαλδηθή (8 - 10): 

 

Σχπνο ελήιηθα   Σχπνο παηδηνχ Παηδί: Ηιηθία  

8) [ˈvo.ρəl]   [ˈko.ρo] (πνπιί)  Jarmo: 2;3.9                 (Οιιαλδηθά, Levelt 1994: 57) 

9) [ˈpus]   [ˈpuf] (γάηα)   Noortje: 2;9.26             (Οιιαλδηθά, Levelt 1994: 57) 

10) [ˈbe.lə]   [ˈde.lə] (θνχζθεο)  Tirza: 2;2.12                 (Οιιαλδηθά, Levelt 1994: 58) 

 

ην παξάδεηγκα (8) ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν [v] αθνκνηψλεη ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

[ΡΑΥΙΑΙΟ] απφ ην [νπίζζην] θσλήελ [o] θαη κεηαβάιιεηαη ζε [k], ζην (9) ην 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν [s] αθνκνηψλεη ην Γ.Υ. [ΥΔΙΛΙΚΟ] απφ ην [ζηξνγγπιφ] θσλήελ 

[u] θαη κεηαηξέπεηαη ζε [f] θαη ζην (10) ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν [b] αθνκνηψλεη ην Γ.Υ. 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] απφ ην [νπίζζην] θσλήελ [e] θαη κεηαηξέπεηαη ζε [d]. Δπηπιένλ, νη 

αθνκνηψζεηο ζηα παξαδείγκαηα (8 - 10) ζπκθσλνχλ κε ηελ απσή ηηρ ηοπικόηηηαρ (Locality 

Condition, Archangeli θαη Pulleyblank 1987: 20), ζχκθσλα κε ηελ νπνία κφλν γεηηληάδνληα 
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ηεκάρηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. ε κία αθφκε έξεπλα (Stoel-

Gammon 1996) εληνπίζηεθαλ πεξηπηψζεηο αθνκνίσζεο αλάκεζα ζε έλα θσλήελ θαη 

ζχκθσλν πνπ γεηηληάδνπλ, αιιά ήηαλ ιίγεο κε απνηέιεζκα ηε κε γελίθεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

(Tzakosta 2002). Σέινο, λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη γηα ηηο παξαπάλσ έξεπλεο (π.ρ. 

Levelt 1994, 1996, Gafos 1999) ε δηαδηθαζία ηεο αθνκνίσζεο εξκελεχεηαη σο ηεκαρηαθή 

δηαδηθαζία, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηελ ακθηζβήηεζή ηεο απφ άιινπο εξεπλεηέο (π.ρ. Goad 

2000, Rose 2000), νη νπνίνη ππνζέηνπλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο αθνκνίσζεο ζηε .Α. 

εξκελεχεηαη θαιχηεξα σο πξνζσδηαθή, δειαδή φηη ιακβάλεη ρψξα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν φπσο είλαη ην δεμί άθξν ηεο ιέμεο. 

 

2.3 Η θαηεύζπλζε ηεο αθνκνίσζεο 

 

Η θαηεχζπλζε ηεο αθνκνίσζεο αλάκεζα ζε δχν ζπκθσληθά ηεκάρηα κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηα 

δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ή απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. ηελ πξψηε πεξίπησζε νλνκάδεηαη 

ςποσυπηηική (regressive, π.ρ. Jun 1995: 3, Werle 2001: 197, Gafni 2012: 16) ελψ ζηε 

δεχηεξε πποσυπηηική (progressive, π.ρ. Jun 1995: 3, Werle 2001: 197, Gafni 2012: 16). 

πγθεθξηκέλα, ππνρσξεηηθή αθνκνίσζε έρνπκε φηαλ ην ζχκθσλν - ππξνδφηεο έπεηαη ηνπ 

ζπκθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο (παξάδεηγκα 11), ελψ πξνρσξεηηθή αθνκνίσζε έρνπκε 

φηαλ ην ζχκθσλν - ζηφρνο αθνκνίσζεο έπεηαη ηνπ ζπκθψλνπ - ππξνδφηε (παξάδεηγκα 12). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

11) [ˈto.mi]    [ˈba.mi] (Σφκη)    Sean: 1;3 - 1;6            

                                                                                                     (Αγγιηθά, Donahue 1986: 213) 

12) [γra.d
z
u.ˈni.ζi.ka]   [γa.gu.ˈni.ζi.ka] (γξαηδνπλήζεθα)  Μαξίιηα: 3;3.10  

                                                                                                   (Διιεληθά, Tzakosta 2002: 639) 

 

ην παξάδεηγκα (11) ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν - ππξνδφηεο [m] επεξεάδεη ην πξνεγεζέλ 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν [t], κεηαηξέπνληάο ην ζε [ΥΔΙΛΙΚΟ] [b]. Όκσο, ζην παξάδεηγκα 

(12) ην [ΡΑΥΙΑΙΟ] ζχκθσλν - ππξνδφηεο [γ] επεξεάδεη ην αθφινπζν [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] 

[πξνζηξηβφκελν] ζχκθσλν [d
z
], κεηαηξέπνληάο ην ζε [ΡΑΥΙΑΙΟ] [g]. 

 Έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ε θαηεχζπλζε ηεο αθνκνίσζεο επεξεάδεηαη απφ 

θσλνηαθηηθνχο πεξηνξηζκνχο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αληηθαηάζηαζε ηεκαρίσλ απφ ηα 

παηδηά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ζπγθεθξηκέλσλ αθνινπζηψλ ή ε 

εθρψξεζε ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζσδηαθέο ζέζεηο, φπσο ε αξρή 

ή ην ηέινο ηεο ιέμεο (βι. γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, Bernhardt θαη Stemberger 1998, Goad 

2001a, Gerlach 2010, γηα ηελ Αγγιηθή θαη Γαιιηθή, Rose 2000, γηα ηελ Αγγιηθή, Goad 2004, 
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γηα ηελ Ακεξηθάληθε Αγγιηθή θαη Κνξεαηηθή, Pater θαη Werle 2003, κεηαμχ άιισλ). Έλα 

παξάδεηγκα θσλνηαθηηθνχ πεξηνξηζκνχ εληνπίδεηαη ζε κία έξεπλα ελφο κνλφγισζζνπ 

αγνξηνχ κε κεηξηθή γιψζζα ηελ Ακεξηθάληθε Αγγιηθή, ζην νπνίν ε επηθξάηεζε ηεο 

ππνρσξεηηθήο αξκνλίαο ησλ [ΡΑΥΙΑΙΩΝ] ζπκθψλσλ απνδφζεθε ζην θσλνινγηθφ 

πεξηνξηζκφ Agree-L-[DORSAL] πνπ απαηηεί ηε ζπκθσλία σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο [ΡΑΥΙΑΙΟ] ηνπ ζπκθψλνπ πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο ιέμεο απφ έλα 

[ΥΔΙΛΙΚΟ] ή [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν πνπ αθνινπζεί ηνπ [ΡΑΥΙΑΙΟΤ] ζπκθψλνπ (Pater 

θαη Werle 2003: 395). Δπηπξφζζεηα, πξνζσδηαθνί πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αθνκνίσζεο. Έλα παξάδεηγκα πξνζσδηαθνχ πεξηνξηζκνχ δηαθαίλεηαη ζε κία 

έξεπλα ζηελ Δβξατθή ζε παηδηά κε ηππηθή ή κε γισζζηθή αλάπηπμε, φπνπ ε ππνρσξεηηθή 

αθνκνίσζε απνδίδεηαη ζηελ πξνζσδηαθή αλάπηπμε ησλ ιέμεσλ θαη ε θνξά θαηάθηεζεο 

εληνπίζηεθε φηη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά (Ben-David 2001: 1, Bat-El 

2009: 121). ε νξηζκέλεο έξεπλεο έρεη επηζεκαλζεί φηη ε θαηεχζπλζε ηεο αθνκνίσζεο 

επεξεάδεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ ηφλνπ, δειαδή φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ηα 

ζχκθσλα πνπ βξίζθνληαη ζε άηνλεο ζπιιαβέο λα αθνκνησζνχλ απφ απηά πνπ βξίζθνληαη ζε 

ηνληζκέλεο ζπιιαβέο (βι. γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, Bernhardt θαη Stemberger 1998, γηα ηελ 

Δβξατθή, Ben-David 2001, γηα ηελ Διιεληθή, Kappa 2001, κεηαμχ άιισλ). 

Γηαγισζζηθά θαίλεηαη φηη ε ππνρσξεηηθή αθνκνίσζε ππεξέρεη ηεο πξνρσξεηηθήο 

αθνκνίσζεο (βι. γηα ηε Γεξκαληθή, Menn 1971, 1978, γηα ηελ Αγγιηθή, Smith 1973, γηα 

δηαγισζζηθέο κειέηεο, Cruttenden 1978, Vihman 1978, Levelt 2011, γηα ηελ Ακεξηθάληθε 

Αγγιηθή, Pater θαη Werle 2001, Werle 2001, γηα ηελ Διιεληθή, Tzakosta 2002, 2007, γηα ηε 

Γαιιηθή, Rose θαη dos Santos 2004, γηα ηελ Δβξατθή, Gafni 2012, κεηαμχ άιισλ). ηελ 

Διιεληθή ε πξνρσξεηηθή αθνκνίσζε έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ιακβάλεη ρψξα ππφ 

πξνυπνζέζεηο, δειαδή εκθαλίδεηαη φηαλ ηα ζχκθσλα - ππξνδφηεο είλαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ή 

[θιεηζηά] ή φηαλ νη ππξνδφηεο βξίζθνληαη ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή (Tzakosta 2002, 2007). 

Δπίζεο, ε πξνρσξεηηθή αξκνλία πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε καξθαξηζκέλσλ 

ηεκαρίσλ απφ ηα αληίζηνηρα ακαξθάξηζηα (Tzakosta 2007). Παξάιιεια, κία άιιε άπνςε γηα 

ηελ Διιεληθή αλαθέξεη φηη ε πξνρσξεηηθή αθνκνίσζε ππεξηεξεί έλαληη ηεο ππνρσξεηηθήο 

ζε πνιπζχιιαβεο ιέμεηο κε ηποσαφκό πόδα, ελψ ε ππνρσξεηηθή θπξηαξρεί ζε πεξηβάιινληα, 

ζηα νπνία νη αξρηθέο ζπιιαβέο είλαη άηνλεο (Kappa 1999, 2001). 

 

2.4 Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

Ωο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο .Α. έρνπλ θαηά δηαζηήκαηα δηαηππσζεί 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο βάζε ησλ εθάζηνηε δεδνκέλσλ ησλ εξεπλψλ απφ ηνλ παηδηθφ 

ιφγν. Έηζη, κε αθνξκή απφ δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ έξεπλεο ζηελ Διιεληθή 
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(Kappa 1998, 2001), Γαιιηθή (Rose 2000) θαη Αγγιηθή (Goad 2004), σο πεδίν ηεο .Α. 

ιακβάλεηαη ν πφδαο. Δηδηθφηεξα, ζηελ Διιεληθή έρεη δηαπηζησζεί φηη ζηα πξψηκα 

αλαπηπμηαθά ζηάδηα ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο πεδίν ηεο .Α. είλαη ν ηξνρατθφο πφδαο 

(Kappa 1998, 2001), φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηα παξαδείγκαηα (13 - 14). 

 

Σχπνο ελήιηθα   Σχπνο παηδηνχ Παηδί: Ηιηθία 

13) [ˈka.to]   [ˈka.ko] (θάησ)  Sofia: 2;2.20                 (Διιεληθά, Kappa 2001: 405) 

14) [ˈti.pos]   [ˈpi.po] (ηχπνο)  Sofia: 2;6.14                 (Διιεληθά, Kappa 2001: 405) 

 

Απφ έξεπλεο ζηελ Αγγιηθή θαη Οιιαλδηθή έρεη δηαπηζησζεί φηη πεδίν ηεο αξκνλίαο 

απνηειεί νιφθιεξε ε ιέμε (π.ρ. Menn 1983, Vihman θαη Croft 2007, Fikkert θαη Levelt 

2008). Όκσο, ην ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα εμάγεηαη απφ δεδνκέλα παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε αξθεηά πξψηκα ζηάδηα θαη απφ γιψζζεο φπσο ε Αγγιηθή θαη Οιιαλδηθή, ζηηο νπνίεο ε 

.Α. εζηηάζηεθε απνθιεηζηηθά ζε κνλνζχιιαβεο ή δηζχιιαβεο ιέμεηο, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη 

ζηα παξαδείγκαηα (15 - 16). Δπνκέλσο, δελ παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ελδείμεηο σο πξνο ην 

εχξνο ηεο επέθηαζεο ηεο .Α. (Goad 2004). 

 

Σχπνο ελήιηθα   Σχπνο παηδηνχ 

15) [brot]   [bop] (ςσκί)                               (Οιιαλδηθά, Fikkert θαη Levelt 2008: 234) 

16) [snup]   [fup] (θαξακέια)                        (Οιιαλδηθά, Fikkert θαη Levelt 2008: 234) 

 

Γεδνκέλα απφ έξεπλα ζηελ Διιεληθή θαλεξψλνπλ φηη ζηα ελδηάκεζα αλαπηπμηαθά 

ζηάδηα θαηά ηε γισζζηθή θαηάθηεζε ην βαζηθφ πεδίν ηεο .Α. δελ είλαη ν ηξνρατθφο πφδαο 

αιιά νιφθιεξε ε πποζυδιακή λέξη (Tzakosta 2002), φπσο ζηα αθφινπζα παξαδείγκαηα (17 - 

18). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

17) [sto ˈδro.mo]   [to ˈvo.mo] (ζην δξφκν)  Μπέκπεο: 1;11.7  

                                                                                                   (Διιεληθά, Tzakosta 2002: 638) 

18) [t
s
i.bi.ˈδa.ca]   [gi.bi.ˈδa.ca] (ηζηκπηδάθηα)  Μαξίιηα: 3;1.6  

                                                                                                   (Διιεληθά, Tzakosta 2002: 639) 

 

ε κία έξεπλα γηα ηνλ εβξατθφ παηδηθφ ιφγν (Bat-El 2009) πνπ εμεηάζηεθαλ παηδηά 

κε ηππηθή ή κε γισζζηθή αλάπηπμε βξέζεθε φηη ην πεδίν ηεο .Α. πεξηνξίδεηαη αλάκεζα ζε 

δχν ζχκθσλα ζηα παηδηά κε ηππηθή γισζζηθή αλάπηπμε (παξάδεηγκα 19), ελψ επεθηείλεηαη 

έσο θαη ζε ηέζζεξα ζχκθσλα ζε παηδηά κε κε ηππηθή γισζζηθή αλάπηπμε (παξάδεηγκα 20). 

Δπηπιένλ, ην πεδίν ηεο αξκνλίαο επζπγξακκίδεηαη κε ην αξηζηεξφ άθξν ηεο ιέμεο ζε παηδηά 
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κε ηππηθή γισζζηθή αλάπηπμε, θάηη ην νπνίν δελ παξνπζηάδεηαη απαξαίηεηα ζε απηά κε κε 

ηππηθή. Σέινο, ην πεδίν αξκνλίαο πεξηνξίδεηαη ζε δχν ζπιιαβέο ζηα παηδηά κε ηππηθή 

γισζζηθή αλάπηπμε (παξάδεηγκα 19), ζε αληίζεζε κε απηά κε κε ηππηθή, φπνπ πξνεθηείλεηαη 

έσο θαη ηέζζεξηο ζπιιαβέο (παξάδεηγκα 21). 

 

Σχπνο ελήιηθα   Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

19) [tú.ki]   [kú.ki] (παπαγάινο)    SR: 1;4 (Δβξατθά, Bat-El 2009: 120) 

20) [ka.dur.sál]   [ka.gu.kál] (θαιαζνζθαίξηζε) RΤ: 3;7  

                                                                                                         (Δβξατθά, Bat-El 2009: 123) 

21) [e.li.kó.pter]  [pe.pi.pó.pe] (ειηθφπηεξν)   IO: 4;9 (Δβξατθά, Bat-El 2009: 123) 

 

Τπάξρνπλ σζηφζν θαη έξεπλεο πνπ ππνγξακκίδνπλ φηη ην πεδίν ηεο .Α. γίλεηαη ζηα 

φξηα ιέμεσλ ηφζν ζηνλ παηδηθφ ιφγν (βι. γηα ηελ Αγγιηθή, Donahue 1986, Matthei 1989, 

Macken 1992, κεηαμχ άιισλ), φπσο παξαηίζεηαη ζην παξάδεηγκα (22), φζν θαη ζηνπο 

ελήιηθεο (βι. γηα ηελ Αγγιηθή, Browman θαη Goldstein 1990, γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, Jun 

1995, κεηαμχ άιισλ), φπσο ζην παξάδεηγκα (23). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

22) [ba.i Ke.ti]    [ga.i Ke.ki] (γεηα Καίηε)  Sean: 1;6 - 1;10 

                                                                                                     (Αγγιηθά, Donahue 1986: 214) 

23) [hɅndrəd ˈpaʊndz]   [hɅndrəb ˈpaʊndz] (εθαηφ ιίξεο) ιφγνο ελειίθσλ  

                                                                             (Αγγιηθά, Browman θαη Goldstein 1990: 359) 

 

Σα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ γηα ην πεδίν ηεο αξκνλίαο ζηα φξηα ησλ ιέμεσλ νδήγεζε 

εξεπλεηέο (Cole θαη Kisseberth 1994: 4) ζηε δεκηνπξγία ηεο απσήρ ηηρ Δπέκηαζηρ (principle 

of Extension), ε νπνία πξνηάζεθε ζην πιαίζην ηεο Θ.Β. θαη ζχκθσλα κε απηήλ ηελ αξρή (ηεο 

επέθηαζεο) κεγάια ζε απφζηαζε αξκνληθά πεδία βειηηψλνπλ ηελ αληίιεςε δχζθνισλ Γ.Υ. 

θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αξζξσηηθή ζηαζεξφηεηα. 

 

2.4.1 Η ζπκθσληθή αξκνλία από απόζηαζε 

 

Η δπλακηθή πνπ παξνπζηάδεη ε .Α. θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη 

απφ απφζηαζε, δειαδή ζε θσλνινγηθέο θξάζεηο ή πξνηάζεηο. Οξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία 

αθνκνίσζεο αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα κε γεηηληάδνληα ζχκθσλα, ελψ ηα ελδηάκεζα 

ηεκάρηα δε θαίλεηαη λα παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αθνκνίσζεο (π.ρ. 

Berg θαη Schade 2000: 126, Hansson 2001: 1, Tzakosta 2002: 640, Levelt 2011: 1691, Rose 
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2011: 1811, Gafni 2012: 17 - 18). Με άιια ιφγηα ηα παξεκβαιιφκελα ηεκάρηα είλαη 

αδηαθαλή (Rose 2011: 1821). Ο Jespersen (1922: 170 - 171) ππνζηεξίδεη φηη ε παξαπάλσ 

.Α. ραξαθηεξίδεηαη σο κία δηαδηθαζία αξκνλίαο θαη φρη αθνκνίσζεο, αθνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ απφζηαζε. Ωζηφζν, ε .Α. απφ απφζηαζε απνηειεί πξφβιεκα γηα ηε 

θσλνινγηθή ζεσξία θαζψο παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο ηνπηθφηεηαο πνπ αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο (βι. ελφηεηα 2.2, ζει. 19 - 20). Πάλησο ε .Α. απφ απφζηαζε εκθαλίδεηαη φρη 

κφλν ζηνλ παηδηθφ ιφγν, αιιά θαη ζηελ νκηιία ησλ ελειίθσλ, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα 

παξαθάησ παξαδείγκαηα (24 - 27). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

24) [pços ζa ta ˈva.li]   [pço ta ta ˈva.li] (πνηνο ζα ηα βάιεη)  Μαξίιηα: 2;9.26  

                                                                                                   (Διιεληθά, Tzakosta 2002: 639) 

25) [ha-s-xintila-waʃ]   [haʃxintilawaʃ] (ν πξψελ κε Ινπδαίνο) ιφγνο ελειίθσλ  

                                                                                          (Ineseño Chumash, Rose 2011: 1815) 

26) [s-iʃ-tiʃi-jep-us]   [sistisijepus] (ηνλ έδεημαλ απηνί νη δχν) ιφγνο ελειίθσλ  

                                                                                          (Ineseño Chumash, Rose 2011: 1815) 

27) [d
z
-iʃ-l-t

s
ˊin]   [d

z
ist

s
ˊin] (ηνλ ρηχπεζα θάησ απφ ηε δψλε) ιφγνο ελειίθσλ  

                                                                                                           (Naʋajo, Rose 2011: 1816) 

 

 Ωο πξνο ηελ αλάιπζε ηεο .Α. απφ απφζηαζε έρνπλ δηαηππσζεί δχν ζεσξίεο. Η κία 

νλνκάδεηαη δηάρπζε θαη ε άιιε ανηιζηοισία (correspondence, Rose 2011: 1820).  

Η δηάρπζε αθνξά ηελ εμάπισζε ελφο Γ.Υ. ζε κία ζεηξά απφ ηεκάρηα θαη κπνξεί λα 

εμεγεζεί ζην πιαίζην ηεο αςηοηεμασιακήρ θυνολογίαρ (autosegmental phonology). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έλα Γ.Υ. ελφο ηεκαρίνπ πξνβάιιεηαη ζε έλα δηθφ ηνπ επίπεδν θαη ζπλδέεηαη κε 

κία γξακκή κε ην εθάζηνηε ηεκάρην. Η δηάρπζε ινηπφλ, πεξηιακβάλεη ηελ εμάπισζε απηνχ 

ηνπ Γ.Υ. ηνπ ελφο ηεκαρίνπ ζε άιια κέζσ γξακκψλ, φπσο ζην ζρήκα (5) πνπ αθνινπζεί 

(Rose 2011). 

 

ρήκα 5. Γηάρπζε απφ απφζηαζε                                          (αληιήζεθε απφ Rose 2011: 1820) 
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Δηδηθφηεξα, ζην ζρήκα (5) ην Γ.Υ. [-πξφζζην] ηνπ ζπκθψλνπ [ʃ] δηαρέεηαη ζην ζχκθσλν /s/, 

ην νπνίν είλαη ππνπξνζδηνξηζκέλν
7
 κέζσ δηαθεθνκκέλσλ γξακκψλ θαη κεηαηξέπεηαη θαη 

απηφ ζε [-πξφζζην] ζχκθσλν [ʃ]. Ωζηφζν, έλα κεηνλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε 

ζεσξία είλαη φηη ιακβάλεη σο δεδνκέλν φηη ηα ελδηάκεζα ηεκάρηα είλαη αδηαθαλή, δειαδή δελ 

παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο .Α. απφ απφζηαζε. ηηο πεξηπηψζεηο .Α. δελ 

παξαηεξείηαη ζπρλά θάπνην είδνο παξεκπφδηζεο ηεο δηαδηθαζίαο απφ ελδηάκεζα ηεκάρηα (π.ρ. 

Hansson 2001, Rose θαη Walker 2004). Όκσο, ζηε θυνηενηική απμονία (εθεμήο Φ.Α.) θαη 

ζηελ ηνπηθή αξκνλία θσλεέλησλ - ζπκθψλσλ ηα ελδηάκεζα ηεκάρηα παξεκπνδίδνπλ ηε 

δηάρπζε ραξαθηεξηζηηθψλ απφ έλα ηεκάρην ζε άιια (Rose 2011). πλεπψο ε ιεμηθή δηάρπζε 

δε κπνξεί λα γεληθεπηεί γηα φια ηα είδε αξκνληψλ. 

 Η ζεσξία ηεο αληηζηνηρίαο απαηηεί δχν ή πεξηζζφηεξα ζχκθσλα λα ζπκθσλνχλ σο 

πξνο έλα ή πεξηζζφηεξα Γ.Υ., αλεμάξηεηα απφ ην αλ παξεκβάιινληαη άιια ζχκθσλα ή 

θσλήεληα (π.ρ. Hansson 2001, Rose θαη Walker 2004). Με βάζε απηήλ ηε ζεσξία δχν ή 

πεξηζζφηεξα ζπκθσληθά ηεκάρηα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο .Α. απφ 

απφζηαζε. Δπίζεο, απηή ε ζεσξία δηαρσξίδεη ηε .Α. απφ ηε Φ.Α. θαη ηελ αξκνλία κεηαμχ 

θσλεέλησλ - ζπκθψλσλ (Rose 2011). Παξ‟ φια απηά θαη απηή ε ζεσξία παξνπζηάδεη 

νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα, θαζψο έρεη αλαθεξζεί απφ εξεπλεηέο (Gallagher θαη Coon 2009) 

φηη είλαη θαηάιιειε κφλν γηα .Α. πνπ ηα ελαξκνληδφκελα ζπκθσληθά ηεκάρηα παξνπζηάδνπλ 

πιήξε ηαχηηζε ησλ Γ.Υ. ηνπο θαη φρη γηα απηά πνπ εκθαλίδνπλ κεξηθή αθνκνίσζε. 

Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο σο πξνο ηελ εχξεζε κίαο 

ππφζεζεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο .Α. απφ απφζηαζε πνπ ζα είλαη ζπλ ηνηο άιινηο 

απαιιαγκέλε απφ ηα αλσηέξσ κεηνλεθηήκαηα ηεο δηάρπζεο θαη ηεο αληηζηνηρίαο. 

 

2.5 Η επίδξαζε ηνπ ηόλνπ ζηε ζπκθσληθή αξκνλία 

 

Ωο πξνο ηνλ ηνληζκφ δελ ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ λα αζρνινχληαη κε ηελ επίδξαζή ηνπ 

ζηε .Α. ηηο ιηγνζηέο έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηνλ ηνληζκφ έρεη παξαηεξεζεί γεληθά 

φηη έλα ζχκθσλν - ππξνδφηεο πνπ βξίζθεηαη ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή πξνηηκάηαη απφ έλαλ 

ππξνδφηε ζε άηνλε (ζπιιαβή), φηαλ ην ζχκθσλν - ππξνδφηεο θαη ην ζχκθσλν - ζηφρνο 

αθνκνίσζεο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηνληζκέλεο ζπιιαβέο (Gafni 2012). Μία άιιε ζέζε 

πνπ έρεη επηβεβαησζεί απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο (βι. γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, Bernhardt θαη 

Stemberger 1998, γηα ηελ Δβξατθή, Ben-David 2001, γηα ηελ Διιεληθή, Kappa 2001, κεηαμχ 

άιισλ) είλαη φηη ηα ζχκθσλα ζε άηνλε ζπιιαβή έρνπλ ηελ ηάζε λα αθνκνηψλνληαη ζε απηά 

πνπ βξίζθνληαη ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή, ελψ ην αληίζηξνθν δχζθνια ζπκβαίλεη. ε κία 

                                                           
7 Σν ζχκθσλν /s/ σο ππνπξνζδηνξηζκέλν πξαγκαηψλεηαη ζηελ επηθαλεηαθή δνκή κε ην βαζηθφ (default) Γ.Υ. 

[+πξφζζην]. 
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έξεπλα ζηελ Δβξατθή εληνπίζηεθε φηη ην πξψην ζχκθσλν ζε έκβαζε δηζχιιαβσλ ιέμεσλ 

θαηαθηηέηαη θαη πθίζηαηαη αθνκνίσζε λσξίηεξα, φηαλ ν ηφλνο βξίζθεηαη ζηελ παξαιήγνπζα, 

ελψ παξαιείπεηαη φηαλ ν ηφλνο βξίζθεηαη ζηε ιήγνπζα (Ben-David 2001). ε κία έξεπλα γηα 

ηελ Διιεληθή επηζεκαίλεηαη φηη ηα παηδηά ηείλνπλ λα ηνλίδνπλ ηηο ζπιιαβέο πνπ βξίζθνληαη 

ζηα άθξα ησλ ιέμεσλ, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο ηνπ ζπκθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο ζε 

ηνληζκέλε ή άηνλε ζπιιαβή (Tzakosta 2004). Αθφκε, ζχκθσλα κε ηελ Tzakosta (2007) ν 

ηφλνο ππαγνξεχεη πεξηπηψζεηο πξνρσξεηηθήο (παξάδεηγκα 28) θαη ππνρσξεηηθήο 

(παξαδείγκαηα 29 - 31) .Α. σο πξνο ηνλ ηφπν (παξάδεηγκα 30) ή ηνλ ηφπν θαη ηξφπν 

άξζξσζεο (παξάδεηγκα 33). Δπηπιένλ, ε ίδηα εξεπλήηξηα ηνλίδεη φηη ε αξκνλία σο πξνο ηνλ 

ηφπν ή / θαη ηνλ ηξφπν άξζξσζεο πνπ ζα πξνθχςεη εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπ ηφλνπ κπνξεί λα 

είλαη κεξηθή (παξαδείγκαηα 28 - 29) ή νιηθή (παξάδεηγκα 33). 

 

Σχπνο ελήιηθα   Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

28) [fi.ˈla.ca]   [fi.ˈla.ta] (θηιάθηα)  B.M: 2;2.12                (Διιεληθά, Tzakosta 2007: 17) 

29) [ci.ˈζa.ra]   [ti.ˈζa.ra] (θηζάξα)  I: 3;2.13                      (Διιεληθά, Tzakosta 2007: 17) 

30) [δa.ˈska.la]   [γa.ˈka.la] (δαζθάια) Kon: 2;0.22                (Διιεληθά, Tzakosta 2007: 17) 

31) [tra.ˈpe.zi]   [pa.ˈpe.ji] (ηξαπέδη)  Me: 2;0.6                    (Διιεληθά, Tzakosta 2007: 17) 

32) [γa.ˈtu.la]   [ka.ˈtu.la] (γαηνχια)  B.M: 2;5.21                (Διιεληθά, Tzakosta 2007: 17) 

33) [δa.ˈgo.ni]   [ga.ˈgo.ni] (δαγθψλεη) B.M: 2;5.7                (Διιεληθά, Tzakosta 2007: 17) 

 

ην ζρήκα (6) πνπ αθνξά κία έξεπλα γηα ηνλ παηδηθφ ιφγν ζηελ Διιεληθή (Tzakosta 2007) 

απεηθνλίδεηαη ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ε επίδξαζε ηνπ ηνληζκνχ ζηελ εκθάληζε ηεο .Α. 

 

ρήκα 6. Ο ηνληζκφο σο ππξνδφηεο ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

                                                                                             (αληιήζεθε απφ Tzakosta 2007: 18) 

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (6) ε θαηεχζπλζε ηεο αθνκνίσζεο ζηηο κηζέο πεξηπηψζεηο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηφλν. Δηδηθφηεξα, παξαηεξήζεθε ε επίδξαζε ηνπ ηνληζκνχ ζηε .Α. 

φηαλ απηή παξαθηλείηαη απφ καξθαξηζκέλα ζπκθσληθά ηεκάρηα, φπσο είλαη ηα [ηξηβφκελα], 

ηα [+ερεξά] θαη ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα (Tzakosta 2007). ε κία άιιε έξεπλα κε 

ππνθείκελα δχν κνλφγισζζα παηδηά κε κεηξηθή γιψζζα ηελ Δβξατθή, δηαπηζηψζεθε φηη ν 

50%50%
ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή
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ηφλνο δε δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ επίδξαζε ηεο .Α., παξφιν πνπ ζην έλα απφ ηα 

δχν (παηδηά) ζρεδφλ ηα κηζά δεδνκέλα θαλεξψλνπλ φηη ε .Α. πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα 

ζχκθσλν - ππξνδφηε ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή πξνο έλα ζχκθσλν - ζηφρν ζε άηνλε ζπιιαβή 

(Gafni 2012). Όκσο, ζηελ ίδηα έξεπλα ηα δεδνκέλα ζηα νπνία ν ηφλνο δε δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε .Α. είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα θαη γηα ηα δχν παηδηά ζπλνιηθά. 

 

2.6 Αδηαθαλήο ζπκθσληθή αξκνλία 

 

Η .Α. εθηφο απφ δηαθαλήο κπνξεί λα είλαη θαη αδηαθαλήο (Kappa π.ε.
8
). Όκσο, δελ έρνπλ 

ππάξμεη αθφκε έξεπλεο πνπ λα αλαθέξνληαη ζε απηφ ην θαηλφκελν ζηνλ παηδηθφ ιφγν. 

Δπνκέλσο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηφ ην ζεκείν θάπνηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αδηαθαλνχο .Α. Αξρηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε αδηαθαλήο .Α. 

απνηειεί κία δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ηα ελαξκνληδφκελα ζχκθσλα, δειαδή ν ππξνδφηεο θαη ν 

ζηφρνο ηεο αθνκνίσζεο παξφιν πνπ είλαη εκθαλή ζηνλ εηζαγφκελν ηχπν, εληνχηνηο ζηνλ 

εμαγφκελν είλαη εκθαλέο κφλν ην ζχκθσλν - ζηφρνο ηεο .Α. Απηφ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Δίηε ην παηδί λα κελ πξαγκαηψλεη θαζφινπ 

ην ζχκθσλν - ππξνδφηε, φπσο ην [p] ζην παξάδεηγκα (34), είηε λα πξαγκαηψλεη ην ζχκθσλν 

- ππξνδφηε κε δηαθνξεηηθά Γ.Υ, φπσο ζην παξάδεηγκα (35). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

34) [a.na.ˈpti.ra]   [a.ma.ˈti.la] (αλαπηήξα)  αγφξη: 2;8 

35) [ˈko.ci.no]    [ˈko.t
s
i.ko] (θφθθηλν)  αγφξη: 2;8.28 

 

ην παξάδεηγκα (34) παξαηεξείηαη φηη ην ζχκθσλν [n] πνπ είλαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] 

αθνκνηψλεη ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο [ΥΔΙΛΙΚΟ] απφ ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν [p] θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε [ΥΔΙΛΙΚΟ] [m]. Ωζηφζν, βιέπνληαο ηνλ εμαγφκελν ηχπν [a.ma.ˈti.la] 

ππνζέηνπκε φηη ην ζχκθσλν [p] εθρσξεί ην Γ.Υ. [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζην ζχκθσλν [n] θαη κεηά 

δηαγξάθεηαη. Με άιια ιφγηα νη θσλνινγηθνί θαλφλεο είλαη διαηεηαγμένοι εν ζειπά (linear rule 

ordering, Κάππα ππφ έθδνζε: 154), δειαδή γίλνληαη κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξψηα πξαγκαηνπνηείηαη ε .Α. κεηαμχ ησλ ζπκθψλσλ [p] θαη [n] θαη κεηά 

αθνινπζεί ε απαινηθή ηνπ ζπκθψλνπ [p]. ην παξάδεηγκα (35) ην [ΡΑΥΙΑΙΟ] ζχκθσλν [c] 

αθνκνηψλεη ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] απφ ην [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] 

ζχκθσλν [n] θαη κεηαηξέπεηαη ζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] [πξνζηξηβφκελν] [t
s
]. Απηήλ ηε θνξά 

ζηνλ εμαγφκελν ηχπν [ˈko.t
s
i.ko] ππάξρεη θαη ν ππξνδφηεο, ν νπνίνο πξαγκαηψλεηαη φκσο σο 

[ΡΑΥΙΑΙΟ] ζχκθσλν [k] αθνχ αθνκνίσζε φια ηα Γ.Υ. απφ ην [ΡΑΥΙΑΙΟ] [k] πνπ βξίζθεηαη 

                                                           
8 πξνζσπηθή επηθνηλσλία 
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ζηελ πξψηε ζπιιαβή ηεο ιέμεο. Άξα, νη θσλνινγηθνί θαλφλεο είλαη δηαηεηαγκέλνη θαη 

ιακβάλνπλ ρψξα κε ηελ εμήο ζεηξά: πξψηα ην [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν [n] εθρσξεί ην 

Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζην [ΡΑΥΙΑΙΟ] [c] κεηαηξέπνληάο ην ζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] 

[πξνζηξηβφκελν] [t
s
] θαη χζηεξα αθνκνηψλεηαη νιηθά θαη κεηαηξέπεηαη ζε [ΡΑΥΙΑΙΟ] [k] 

απφ ην [ΡΑΥΙΑΙΟ] [k] ηεο πξψηεο ζπιιαβήο. Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί εδψ φηη ε 

απζηεξφηεηα ζηε ζεηξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο 

επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη αλ ηηο εθαξκφζνπκε κε αληίζεηε ζεηξά ζε νπνηνδήπνηε 

απφ ηα παξαδείγκαηα (34 - 35) δε ζα πξνθχςνπλ ηα εμαγφκελα [a.ma.ˈti.la] θαη [ˈko.t
s
i.ko]. 

Απηέο είλαη ινηπφλ δχν πεξηπηψζεηο απφ ηηο νπνίεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνθχςεη έλα 

είδνο .Α. πνπ δελ είλαη εκθαλέο
9
. 

 

2.7 Γεληθεύζεηο ζηηο ηδηόηεηεο ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

Μία κεγάιε πιεηνςεθία εξεπλεηψλ (βι. γηα ηε Γεξκαληθή, Menn 1971, γηα ηελ Αγγιηθή, 

Smith 1973, Stemberger θαη Stoel-Gammon 1991, Stoel-Gammon θαη Stemberger 1994, 

Goad 1996, 1997, Stoel-Gammon 1996, Velleman 1996, Pater 1997, γηα δηαγισζζηθέο 

κειέηεο, Cruttenden 1978, Vihman 1978, Bernhardt θαη Stemberger 1998, Goad 2000, 2001a, 

γηα ηελ Οιιαλδηθή, Fikkert 1994, γηα ηελ Ιζπαληθή, Lléo 1996, γηα ηελ Ακεξηθάληθε Αγγιηθή, 

Pater θαη Werle 2001, γηα ηελ Ακεξηθάληθε Αγγιηθή θαη Κνξεαηηθή, Pater θαη Werle 2003, 

κεηαμχ άιισλ) πνπ κειέηεζε ην θαηλφκελν ηεο .Α ζηνλ παηδηθφ ιφγν σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ 

ηφπνπ άξζξσζεο θαηέιεμε ζηηο παξαθάησ γεληθεχζεηο: 

  

 Αλ ηα κε - [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα απνηεινχλ ζηφρνπο αθνκνίσζεο ηφηε 

απνηεινχλ θαη ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ], επεηδή είλαη ηα πην ακαξθάξηζηα.  

 Αλ εκθαλίδνληαη πεξηπηψζεηο πξνρσξεηηθήο αξκνλίαο, ηφηε εκθαλίδνληαη θαη 

ππνρσξεηηθήο.  

 Γηαπηζηψζεθε φηη νη αλσηέξσ γεληθεχζεηο επηβεβαηψλνληαη θαη ζηε .Α πνπ 

παξνπζηάδεη ν ιφγνο ησλ ελειίθσλ (π.ρ Webb 1982, Ohala 1990, Mohanan 1993, Jun 

1995, De Lacy 2002). 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο σο πξνο ην ηδηαίηεξν απηφ θαηλφκελν ζα παξνπζηαζηνχλ ζηα θεθάιαηα 4 - 6, φπνπ 

ζα παξαηεζνχλ φια ηα δεδνκέλα ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά θαη κεηά θαη ησλ δχν καδί. 
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3. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα δνζνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα δχν παηδηά πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, ζα πεξηγξαθνχλ ε κέζνδνο θαη ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη γηα ηε 

ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην θάζε παηδί. Σέινο, 

ζα απνζαθεληζηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη ηα 

δεδνκέλα πνπ δε ζα ζπκπεξηιεθζνχλ. 

 

3.1 ηνηρεία ππνθεηκέλσλ 

 

Σα ππνθείκελα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία είλαη δχν παηδηά, έλα αγφξη θη 

έλα θνξίηζη, ηα νπνία είλαη δίδπκα. Σφπνο θαηνηθίαο ηνπο απνηειεί ην ρσξηφ Ρνπζζνζπίηη πνπ 

βξίζθεηαη ιίγα ρηιηφκεηξα έμσ απφ ην Ρέζπκλν. Πξφθεηηαη γηα κνλφγισζζα ειιελφθσλα 

παηδηά κε θπζηνινγηθή γισζζηθή αλάπηπμε, ηα νπνία παξφιν πνπ κεγαιψλνπλ ζε ρσξηφ ηεο 

Κξήηεο δε θαίλεηαη λα είλαη πξνο ην παξφλ δηαιεθηφθσλα. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ θαηάγνληαη 

θαη νη δχν απφ ην Ηξάθιεην. Η γλσξηκία θαη ε δηαδηθαζία κε ηα παηδηά έιαβαλ κέξνο ζε δχν 

παηδηθνχο ζηαζκνχο ζην Ρέζπκλν. 

 

3.2 Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ηα παηδηά ήξζαλ ζε επαθή κε ηνπο εξεπλεηέο 

έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία νηθεία ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. H θαηαγξαθή ηνπ 

πιηθνχ έγηλε κέζσ ηνπ επαγγεικαηηθνχ καγλεηφθσλνπ Marantz PMD661MKII. Ωο 

πεηξακαηηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ε πεξηγξαθή εηδηθά επηιεγκέλσλ εηθφλσλ πνπ 

έβιεπαλ ηα παηδηά ζηελ νζφλε ελφο θνξεηνχ ππνινγηζηή, νη νπνίεο πεξηείραλ ιέμεηο κε 

ζπγθεθξηκέλεο θαη δηαθνξεηηθέο αθνινπζίεο ζπκθψλσλ. Αθφκε, παξνπζηάδνληαλ ζηα παηδηά 

βηβιία κε δηάθνξεο εηθφλεο γηα λα πεξηγξάθνπλ ηη βιέπνπλ. Δπηπιένλ, αξθεηέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη δηάθνξα παηρλίδηα ή αληηθείκελα πνπ ππήξραλ κέζα ζηηο αίζνπζεο πνπ 

γίλνληαλ νη ερνγξαθήζεηο, φπσο ηνπβιάθηα, θνχθιεο, κπάιεο, δσγξαθηθή θαη άιια κε ζθνπφ 

λα θαηαγξαθεί θαη ν απζφξκεηνο ιφγνο ησλ παηδηψλ. Οη ερνγξαθήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ 

ζπλήζσο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ είηε ζε απνκνλσκέλν αιιά επράξηζην θαη 

κε δηάθνξα παηρλίδηα ρψξν είηε ζηελ απιή ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ φπνηε ην επέηξεπε ν 

θαηξφο. Βέβαηα αξθεηέο θνξέο ηα παηδηά αιιειεπηδξνχζαλ πέξα απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη κε 

ηηο δαζθάιεο ηνπο ή κε άιια παηδηά. Οη ζπλαληήζεηο κε ηα παηδηά πξαγκαηνπνηνχληαλ 1 - 2 

θνξέο θάζε εβδνκάδα. Η δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θξάηεζε πεξίπνπ 1,5 ρξφλν, ελψ νη 
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ερνγξαθήζεηο δηαξθνχζαλ απφ 15 - 30 ιεπηά γηα ην θάζε παηδί μερσξηζηά. Απφ έλα ζεκείν 

θαη έπεηηα ηα δχν παηδηά έλησζαλ ηελ αλάγθε, φληαο θαη δίδπκα, λα βξίζθνληαη καδί. Έηζη, 

θάπνηεο ερνγξαθήζεηο έγηλαλ κε ηελ παξνπζία θαη ησλ δχν παηδηψλ καδί. Η ειηθία ησλ 

παηδηψλ ηελ εκέξα ηεο πξψηεο ερνγξάθεζεο ήηαλ 1;8.15, ελψ ε ειηθία ησλ παηδηψλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία ερνγξάθεζε ήηαλ 2;10.9. Η δηαδηθαζία δηαθφπηνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

γηνξηψλ (Υξηζηνχγελλα, Πάζρα) θαη ην θαινθαίξη. Γπζηπρψο, ππάξρεη κία κεγάιε δηαθνπή 

κεηά ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ιφγσ ηνπ φηη ηα παηδηά άιιαμαλ ζηαζκφ θαη βξέζεθαλ ζε λέν 

πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα λα ρξεηαζηνχλ μαλά θάπνηεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο εξεπλεηέο γηα 

λα ληψζνπλ άλεηα θαη επράξηζηα πξηλ αξρίζεη πάιη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα απφ ηελ ειηθία ησλ 1;10.24 ρξνλψλ λα έρνπκε μαλά δεδνκέλα ζηελ ειηθία ησλ 

2;3.11. Απφ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. ζα 

γίλεη αληηιεπηφ φηη ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο κεγάιεο παχζεο ησλ 5 κελψλ 

πεξίπνπ πεξάζαλε απφ ην αξρηθφ ζηάδην ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο ζηελ ελδηάκεζε 

αλαπηπμηαθή θάζε. Όκσο, ιφγσ ηεο αλσηέξσ 5κελεο παχζεο δε κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ζε 

ηη ειηθία πεξίπνπ ηειείσζε ην αξρηθφ ζηάδην ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο θαζψο θαη ζε ηη 

ειηθία μεθίλεζε ην ελδηάκεζν ζηάδην ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο. Ωο πξνο ηε .Α. απφ ηελ 

ειηθία ησλ 1;8.15 - 1;10.24 έρνπκε ηηο πξψηεο πξαγκαηψζεηο κε εμαγφκελνπο ηχπνπο (tokens) 

πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. θαη ζηα δχν παηδηά. Αλαιπηηθφηεξα, ζην αγφξη εληνπίδνληαη 85 

εμαγφκελνη ηχπνη, εθ ησλ νπνίσλ νη 79 εμαγφκελνη ηχπνη αληηζηνηρνχλ ζε κία ιέμε 

(εθθψλεκα) ελψ νη ππφινηπνη 6 εμαγφκελνη ηχπνη αληηζηνηρνχλ ζε 2 ιέμεηο. Παξνκνίσο ζην 

θνξίηζη εληνπίδνληαη 4 εμαγφκελνη ηχπνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 3 ιέμεηο. Απφ ηελ ειηθία ησλ 

2;3.11 - 2;10.9 νη εμαγφκελνη ηχπνη πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. θαη ζηα δχν παηδηά απμάλνληαη 

πνζνζηηαία. Δπίζεο, ε .Α. εκθαλίδεηαη ζε κεγαιχηεξε πνηθηιία ιέμεσλ θαη ζηα δχν παηδηά.  

 

3.3 Τιηθό ππνθεηκέλσλ 

 

Απφ ηηο ζπλαληήζεηο θαη ηηο ερνγξαθήζεηο κε ηα δχν παηδηά πξνέθπςαλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 

15.794 εμαγφκελνη ηχπνη, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην ζρήκα (7). 

 

ρήκα 7. πλνιηθνί εμαγφκελνη ηχπνη γηα ην θάζε παηδί 

 

 

58% 

(9.167)

42% 

(6.627)
εμαγφκελνη ηχπνη αγνξηνχ

εμαγφκελνη ηχπνη θνξηηζηνχ
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Όπσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα (7), παξφηη δίδπκα, ην αγφξη έρεη πεξηζζφηεξα εμαγφκελα / 

γισζζηθά δείγκαηα απφ ην θνξίηζη. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη ην αγφξη έρεη θαη κεγαιχηεξε 

πνηθηιία ιέμεσλ ζε ζρέζε κε ην θνξίηζη. Να ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ην αγφξη είρε 

πεξηζζφηεξα εμαγφκελα θαη πνηθηιία ιέμεσλ ζε ζρέζε κε ην θνξίηζη απφ ηελ έλαξμε έσο ην 

ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. ην παξαθάησ ζρήκα (8) απεηθνλίδεηαη πφζα απφ ηα παξαπάλσ 

εμαγφκελα (15.794) παξνπζηάδνπλ .Α. ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο θαη ζηα 

δχν παηδηά. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηαζηνχλ κφλν ηα 

εμαγφκελα πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά ελαξκφληδαλ 

ζπλέρεηα δχν ζχκθσλα κεηαμχ ηνπο φπνηε ππήξραλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία .Α. 

 

ρήκα 8. Δμαγφκελα κε ζπκθσληθή αξκνλία ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο 

 

 

 

Απφ ηα ζπλνιηθά εμαγφκελα παξαηεξείηαη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (2,3%, 359 εμαγφκελα) 

ζε απηά (ηα εμαγφκελα) πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. θαη ζηα δχν παηδηά (ζρήκα 8). Μέζα ινηπφλ 

απφ απηήλ ηελ έξεπλα θαίλεηαη φηη ζηελ Διιεληθή ε δηαδηθαζία ηεο .Α. δελ εκθαλίδεηαη κε 

κεγάιε ζπρλφηεηα ζηνλ παηδηθφ ιφγν ζηηο ειηθίεο απφ 1;5 - 3;0 πεξίπνπ εηψλ, παξφιν πνπ 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε γισζζηθή θαηάθηεζε. ην παξαθάησ ζρήκα (9) αθνινπζνχλ ηα 

εμαγφκελα πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο ηνπ θάζε 

παηδηνχ μερσξηζηά. 

 

ρήκα 9. Δμαγφκελα κε ζπκθσληθή αξκνλία αλά παηδί 

 

 

97,7%

(15.426)

2,3%

(359)

ζπλνιηθά εμαγφκελα

εμαγφκελα κε ζπκθσληθή αξκνλία

73,3%

(263)

26,7%

(96) εμαγφκελα αγνξηνχ

εμαγφκελα θνξηηζηνχ
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 Απφ ην ζρήκα (9) δηαθαίλεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα εμαγφκελα πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. κεηαμχ 

ησλ δχν παηδηψλ είλαη απηά ηνπ αγνξηνχ. 

 

3.4 πγρώλεπζε θαη αλαδηπιαζηαζκόο 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζε θάπνηεο άιιεο δηαδηθαζίεο, ζηηο νπνίεο δηίζηαληαη 

νη απφςεηο γηα ην αλ εκπεξηέρεηαη ή φρη ζε απηέο ε δηαδηθαζία ηεο .Α. Η πξψηε δηαδηθαζία 

νλνκάδεηαη ζςγσώνεςζη (coalescence) θαη νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ην παηδί, απφ 

έλα ζηφρν πνπ πεξηέρεη έλα ζχκπιεγκα ζπκθψλσλ πξαγκαηψλεη σο εμαγφκελν έλα λέν 

ζχκθσλν πνπ θέξεη Γ.Υ. θαη απφ ηα δχν ζχκθσλα απφ ηα νπνία πξνήιζε (Kappa 2004: 210). 

Η ζπγρψλεπζε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έλα είδνο τεςδοαπμονίαρ (Pseudo - Harmony, Vihman 

1978: 289). ηα παξαδείγκαηα (36 - 37) παξνπζηάδνληαη πεξηπηψζεηο ζπγρψλεπζεο απφ ηελ 

παξνχζα έξεπλα. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

36) [ˈpra.si.ni]    [ˈta.ti.ni] (πξάζηλε)  αγφξη: 2;4.29 

37) [a.e.ro.ˈpla.no]   [o.ˈta.no] (αεξνπιάλν)  θνξίηζη: 2;9.25 

 

ην παξάδεηγκα (36) ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ αγνξηνχ ην [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν [t] ηεο 

πξψηεο ζπιιαβήο κε Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] πξνέξρεηαη απφ ηε 

ζπγρψλεπζε ησλ ζπκθψλσλ [p] θαη [r] ηεο πξψηεο ζπιιαβήο ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ 

ελήιηθα πνπ θέξνπλ ηα Γ.Υ. [ΥΔΙΛΙΚΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] θαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, ξσηηθφ, 

+ερεξφ] αληίζηνηρα. Έηζη, ην [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν [t] πνπ πξνθχπηεη ιακβάλεη ηνλ 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ηφπν άξζξσζεο απφ ην [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν [r], ελψ ηνλ ηξφπν 

άξζξσζεο [-δηαξθέο] θαη ηελ ερεξφηεηα [-ερεξφ] απφ ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν [p]. 

Παξνκνίσο ζην παξάδεηγκα (37) ην [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν [t] ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ 

θνξηηζηνχ κε Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] πξνέξρεηαη απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ 

ζπκθψλσλ [p] θαη [l] ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ ελήιηθα πνπ θέξνπλ ηα Γ.Υ. [ΥΔΙΛΙΚΟ, -

δηαξθέο, -ερεξφ] θαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, πιεπξηθφ, +ερεξφ] αληίζηνηρα. Έηζη, ην 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν [t] ιακβάλεη ηνλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ηφπν άξζξσζεο απφ ην 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν [l], ελψ ηξφπν άξζξσζεο [-δηαξθέο] θαη ερεξφηεηα [-ερεξφ] απφ 

ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν [p]. Δθφζνλ δελ ππάξρεη κία θαζνιηθή ππφζεζε γηα ην αλ 

πεξηιακβάλεηαη ή φρη ε .Α. ζε παξαδείγκαηα φπσο είλαη ηα (36 - 37), δελ έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλα ζηελ θαηακέηξεζε ησλ εμαγφκελσλ κε .Α. ησλ δχν 

παηδηψλ. 
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 Η δεχηεξε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη αναδιπλαζιαζμόρ (reduplication) θαη νξίδεηαη σο ε 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία ε ξίδα ή ην ζέκα ή αθφκα θαη νιφθιεξε ε ιέμε ή θξάζε 

επαλαιακβάλεηαη αθξηβψο φπσο είλαη ή έλα κέξνο ηεο (Urbanczyk 2007: 473). Μία 

νκνηφηεηα ηεο .Α. κε ηνλ αλαδηπιαζηαζκφ είλαη φηη θαη νη δχν δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ 

αληηγξαθή κεισδίαο (Goad 2001b). Ωζηφζν, νξηζκέλεο κειέηεο ζεσξνχλ φηη ν 

αλαδηπιαζηαζκφο πεξηιακβάλεη αληηγξαθή ελφο πφδα ή ζπιιαβήο (Tzakosta 2007), φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζην παξάδεηγκα (38) φπνπ έρνπκε αληηγξαθή νιφθιεξεο ζπιιαβήο, ελψ ε .Α. 

αληηγξαθή ελφο ηεκαρίνπ ή Γ.Υ. (π.ρ. Kappa 2001, Tzakosta 2007). Δπεηδή δελ ππάξρεη κία 

θαζνιηθή άπνςε σο πξνο ην αλ παξαδείγκαηα φπσο ηα (38 - 40) πεξηιακβάλνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο .Α. ή ηνπ αλαδηπιαζηαζκνχ, παξαδείγκαηα φπσο ην (38) δελ έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηακέηξεζε ησλ εμαγφκελσλ πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. ζε αληίζεζε κε 

ηα παξαδείγκαηα (39 - 40) πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηελ θαηακέηξεζε ησλ εμαγφκελσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ .Α. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

38) [ˈvo.ρəl]    [ˈρɔ.ρɔ] (πνπιί)   Tom: 1;5.28 

                                                                                                       (Οιιαλδηθά, Levelt 1994: 58) 

39) [so.ko.ˈla.ta]   [ko.ko.ˈla.ta] (ζνθνιάηα)  αγφξη: 2;8.28 

40) [ˈma.na]    [ˈna.na] (κάλα)   θνξίηζη: 2;7.7 

 

ε παξαδείγκαηα φπσο ηα (39 - 40) κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη πθίζηαηαη ε .Α., 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππφζεζε φηη έρνπκε αληηγξαθή ελφο ζπκθσληθνχ ηεκαρίνπ (π.ρ. 

Kappa 2001, Tzakosta 2007). Δηδηθφηεξα ζην παξάδεηγκα (39) ην ζχκθσλν [s] κε Γ.Υ. 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, +δηαξθέο, -ερεξφ] αθνκνηψλεηαη σο πξνο ηνλ ηφπν θαη ηξφπν άξζξσζεο ηνπ 

[ΡΑΥΙΑΙΟΤ] ζπκθψλνπ [k] κε Γ.Υ. [ΡΑΥΙΑΙΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] θαη κεηαηξέπεηαη θαη 

απηφ ζε [ΡΑΥΙΑΙΟ] [k]. ην παξάδεηγκα (39) δελ είλαη βέβαην φηη δελ πθίζηαηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο .Α. θαζψο νη δχν πξψηεο ζπιιαβέο ηνπ παξαδείγκαηνο έρνπλ ην ίδην θσλήελ 

[o]. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην παξάδεηγκα (40). Σν [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν [m] κε Γ.Υ. 

[ΥΔΙΛΙΚΟ, έξξηλν, +ερεξφ] αθνκνηψλεηαη σο πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο ηνπ 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟΤ] ζπκθψλνπ [n] κε Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, έξξηλν, +ερεξφ] θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] [n]. Πάιη θαη ζε απηφ ην παξάδεηγκα δελ είλαη βέβαην φηη 

δελ πθίζηαηαη ε δηαδηθαζία ηεο .Α., θαζψο νη δχν ζπιιαβέο έρνπλ ην ίδην θσλήελ [a]. 

Σέινο, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε θη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα 

ππνγξακκηζηεί φηη ζηα δχν παηδηά δηαθξίλνληαη δχν αλαπηπμηαθά ζηάδηα. Όκσο, φπσο 

επηζεκάλζεθε ζηελ ελφηεηα 3.2, επεηδή ζην πξψην αλαπηπμηαθφ ζηάδην θαη ησλ δχν παηδηψλ 

ηα εμαγφκελα πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. είλαη πάξα πνιχ ιίγα θαη πξνο δηεπθφιπλζε ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα δεδνκέλα καδί θη απφ ηα δχν 
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αλαπηπμηαθά ζηάδηα ησλ παηδηψλ. Βέβαηα, ζα γίλεη κία πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

παξνπζηάδεη ην πξψην αλαπηπμηαθφ ζηάδην γηα ην θάζε παηδί μερσξηζηά. 
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4. Πεξηγξαθή δεδνκέλσλ αγνξηνύ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα πεξηγξαθνχλ αξρηθά ην πξψην ζηάδην γισζζηθήο θαηάθηεζεο ηνπ 

αγνξηνχ, έπεηηα ην ζηάδην ηεο ελδηάκεζεο αλαπηπμηαθήο θάζεο θαη χζηεξα ηα δεδνκέλα πνπ 

παξνπζηάδνπλ .Α. γηα θαζεκία απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζπκθψλσλ μερσξηζηά [ΡΑΥΙΑΙΑ, 

ΥΔΙΛΙΚΑ, ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] θαη ζε επφκελε ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ θαηλφκελα πνπ 

εληνπίδνληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ. Σέινο, ζα 

αθνινπζήζεη κία ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο ηεο .Α. πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ αγνξηνχ. 

 

4.1 Αξρηθό ζηάδην θαηάθηεζεο αγνξηνύ 

 

Σν αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο ηνπ αγνξηνχ, δειαδή απφ 1;8.15 έσο 1;10.24 ρξνλψλ 

ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ιέμεηο κε ζπιιαβηθή δνκή .Φ., φπσο ζηα αθφινπζα 

παξαδείγκαηα (41 - 43). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

41) [ˈtu.to]    [ˈtu.to] (ηνχην)    αγφξη: 1;8.15 

42) [ma.ˈma]    [ma.ˈma] (κακά)    αγφξη: 1;9.5 

43) [pa.ˈpa.ci]    [pa.ˈpa] (παπάθη)    αγφξη: 1;9.12 

 

Απφ ηξηζχιιαβεο ιέμεηο θαη άλσ ην παηδί έρεη ηελ ηάζε λα θξαηάεη ην πνιχ έσο ηξεηο 

ζπιιαβέο, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηα παξαδείγκαηα (44 - 46). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

44) [xar.to.pe.ˈt
s
e.ta]   [ˈpe.t

s
e.ta] (ραξηνπεηζέηα)   αγφξη: 1;10.11 

45) [γu.ru.ˈna.ci]   [γu.ˈru] (γνπξνπλάθη (κ
10

))   αγφξη: 1;10.19 

46) [xar.to.pe.ˈt
s
e.ta]   [xa.ˈtu.to] (ραξηνπεηζέηα)   αγφξη: 1;10.24 

 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο εμαγφκελσλ εληνπίδεηαη κε δηκειή ζπκπιέγκαηα. Σα δηκειή 

ζπκπιέγκαηα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απινπνηνχληαη (παξαδείγκαηα 47 – 50) πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ (παξαδείγκαηα 51 – 52). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

47) [a.ˈfto]    [ˈto] (απηφ)     αγφξη: 1;8.15 

                                                           
10 κ = κίκεζε 
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48) [tra.ˈkter]    [a.ˈne] / [a.ˈnen] (ηξαθηέξ)   αγφξη: 1;9.4 

49) [pa.ˈpu.t
s
ça]   [pa.ˈpu.ta] (παπνχηζηα)   αγφξη: 1;9.14 

50) [ˈpsar.ja]    [ˈpa.ta] (ςάξηα)    αγφξη: 1;10.17 

51) [a.ˈfto]    [a.ˈpto] (απηφ)    αγφξη: 1;10.17 

52) [ku.ˈtça]    [ku.ˈtça] (θνπηηά)    αγφξη: 1;10.19 

 

Αθφκε, εληνπίδνληαη ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε έμνδνο ζπιιαβήο ζην 

ηέινο ηεο ιέμεο (παξάδεηγκα 56). Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο ε έμνδνο απαιείθεηαη είηε 

ζην κέζνλ είηε ζην ηέινο ηεο ιέμεο (παξαδείγκαηα 53 - 55). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

53) [ν ba.ˈbas]    [o ba.ˈba] (ν κπακπάο)   αγφξη: 1;8.16 

54) [ˈte.los]    [ˈte.lo] (ηέινο)    αγφξη: 1;9.12 

55) [ρar.ˈti]    [ρa.ˈti] (ραξηί)    αγφξη: 1;10.24 

56) [tra.ˈkter]    [a.ˈnen] (ηξαθηέξ)    αγφξη: 1;9.12 

 

Η δηαηήξεζε δηκειψλ ζπκπιεγκάησλ (παξαδείγκαηα 51 – 52), ε εκθάληζε ζπκθψλσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο [+δηαξθέο] σο πξνο ηνλ ηξφπν άξζξσζεο (παξαδείγκαηα 44 – 46, 52, 55) 

θαη ε δηαηήξεζε ηεο εμφδνπ ζε ζπιιαβή ζην ηέινο ηεο ιέμεο (παξάδεηγκα 56) θαλεξψλεη φηη 

ην αγφξη βξίζθεηαη ζε κεηαβαηηθφ αλαπηπμηαθφ ζηάδην, δειαδή ζην ηέινο ηνπ αξρηθνχ 

αλαπηπμηαθνχ ζηαδίνπ θαη ζηελ έλαξμε ηε ελδηάκεζεο αλαπηπμηαθήο θάζεο. Γηα ηελ 

Διιεληθή έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ε ζεηξά θαηάθηεζεο ζηα ζχκθσλα απφ ηα πξψηκα ζηάδηα 

γισζζηθήο αλάπηπμεο κέρξη ηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε είλαη ε εμήο (57): 

 

57) [ΥΔΙΛΙΚΑ] [θιεηζηά] [p, b] & [έξξηλν] [m] > [νδνληηθά] / [θαηληαθά] [θιεηζηά] [t, d] & 

[έξξηλν] [n] > [πγξφ] [l] > εκίθσλν [j] > [ηξηβφκελα] [ΥΔΙΛΙΚΑ] [f, v] & [+ερεξά] 

[νδνληηθά] [d, δ, z, l] > [ζπξηζηηθά] [s, z] & [πξνζηξηβφκελα] [t
s
, d

z
] > [ππεξσηθά] [+δηαξθή] 

[x, γ] > [πγξφ] [r]                                                                                           (>: πξνεγείηαη απφ) 

                                                                                          (αληιήζεθε απφ Μαγνπιά 2000: 172) 

 

Σα [ηξηβφκελα] θαη ηα [ζπξηζηηθά] ζχκθσλα δελ πξαγκαηψλνληαη απφ ηα παηδηά ζπρλά ζηα 

πξψηκα ζηάδηα ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο (Μαγνπιά 2000: 112). Ωο πξνο ηα ζχκθσλα ε 

πιεηνςεθία ζε νιφθιεξν ην αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο ηνπ αγνξηνχ απνηειείηαη απφ 

[θιεηζηά] [b, t, p, c] (παξαδείγκαηα 58 - 60, 62 - 63). Απφ ηα [πγξά] εκθαλίδεηαη θπξίσο ην [l] 

ζε απιέο ιέμεηο (παξαδείγκαηα 58 - 60, 66). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα [έξξηλα] [m, n / ɲ] 

(παξαδείγκαηα 61 - 63), ελψ [ηξηβφκελα] [ç, δ, γ] (παξαδείγκαηα 64 - 66) αξρίδνπλ λα 
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εκθαλίδνληαη απφ ηελ ειηθία ησλ 1;9.14 ρξνλψλ θαη έπεηηα ζε ιέμεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

πνπ έρνπλ κεγάιε ζπρλφηεηα εκθάληζεο. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

58) [ˈba.la]   [ˈba.la] (κπάια)   αγφξη: 1;8.15 

59) [ˈζe.lo]    [ˈte.lo] (ζέισ)   αγφξη: 1;9.12 

60) [ˈpa.li]    [ˈpa.li] (πάιη)   αγφξη: 1;9.14 

61) [ma.ˈma]    [ma.ˈma] (κακά)   αγφξη: 1;8.15 

62) [ˈba.ɲν]    [ˈba.ɲν] (κπάλην)   αγφξη: 1;10.5 

63) [ci.ni.ˈto]    [ci.ni.ˈto] (θηλεηφ)   αγφξη: 1;10.17 

64) [ˈe.çi]    [ˈe.çi] (έρεη)    αγφξη: 1;9.14 

65) [e.ˈδo]    [e.ˈδo] (εδψ)    αγφξη: 1;10.5 

66) [la.ˈγo]    [la.ˈγo] (ιαγφ)   αγφξη: 1;10.19 

 

χκθσλα κε ηε Μαγνπιά (2000) ε ζεηξά αθνκνίσζεο ησλ ζπκθψλσλ - ζηφρσλ σο πξνο ην 

Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο απφ ηα πξψηα ζηάδηα γισζζηθήο αλάπηπμεο έσο ηελ ελδηάκεζε 

αλαπηπμηαθή θάζε είλαη ε εμήο (67): 

 

67) [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [νδνληηθά] / [θαηληαθά] > [νπξαληθά] > [ππεξσηθά]         (>: επηθξαηεί ζην) 

                                                                                          (αληιήζεθε απφ Μαγνπιά 2000: 175) 

 

Αληίζηνηρα, ε ζεηξά αθνκνίσζεο ησλ ζπκθψλσλ - ζηφρσλ σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηξφπνπ 

άξζξσζεο απφ ηα πξψηα ζηάδηα γισζζηθήο αλάπηπμεο έσο ηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε 

είλαη ε εμήο (68): 

 

68) [θιεηζηά] / [έξξηλα] > [πγξφ] [l] > [ηξηβφκελα] > [πξνζηξηβφκελα]         (>: επηθξαηεί ζην) 

                                                                                          (αληιήζεθε απφ Μαγνπιά 2000: 176) 

 

ην αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο ηνπ αγνξηνχ εκθαλίδνληαη ζπλνιηθά ηξεηο ιέμεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ .Α. Απηέο είλαη νη εμήο (69 - 71): 

  

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

69) [γav]    [vav] / [vaf] (γαβ)    αγφξη: 1;8.15 - 1;10.24 

70) [pa.ˈpu.t
s
ça]   [pa.ˈtu.tça] (παπνχηζηα)   αγφξη: 1;10.11 - 1;10.17 

71) [pa.ˈpa.ci]    [ˈpa.pi] (παπάθη)    αγφξη: 1;9.12 
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Οη ηχπνη (69 - 70) επαλαιακβάλνληαλ αξθεηέο θνξέο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα δηαζηήκαηα 

ησλ ειηθηψλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηειεπηαίν (71) πνπ πξαγκαηψζεθε κφλν κία θνξά. Ωο πξνο 

ηνλ εμαγφκελν ηχπν [vav] ή [vaf] πνπ αληηζηνηρνχζε ζε εηθφλεο πνπ είραλ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ζθχινπο ιφγσ ηεο ζπρλήο εθθψλεζήο ηνπ ππνζέηνπκε φηη έρεη ιεμηθνπνηεζεί 

ζην λνεηηθφ ιεμηθφ ηνπ παηδηνχ. Η λεξικοποίηζη (lexicalization, Brinton θαη Traugott: 2005: 

18) είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κίαο έλλνηαο κέζσ κίαο ιέμεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ιέμε [vav] ή [vaf] γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζθχινπ. Λφγσ ησλ ειάρηζησλ δεδνκέλσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ .Α. ζην πξψην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ αγνξηνχ δελ ππάξρεη κία ζαθή εηθφλα 

σο πξνο ηε ζεηξά αθνκνίσζεο ησλ ζπκθψλσλ - ζηφρσλ σο πξνο ηα Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη 

ηξφπνπ άξζξσζεο. ηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε απφ ηα δεδνκέλα ηνπ αγνξηνχ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο .Α. ζα δηαπηζησζεί ζε επφκελε ελφηεηα (βι. 4.6, ζει. 85) 

φηη ζπκθσλνχλ κε ηελ ηεξάξρεζε (67) ηεο Μαγνπιά (2000) πνπ αθνξά ηε ζεηξά αθνκνίσζεο 

ησλ ζπκθψλσλ - ζηφρσλ σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο. 

 

4.2 Δλδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε αγνξηνύ 

 

ηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε, δειαδή απφ 2;3.11 - 2;10.9 εηψλ είλαη εκθαλήο ε 

γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ αγνξηνχ ηφζν απφ ηα ζπλνιηθά εμαγφκελα πνπ εθθσλεί φζν θαη απφ 

απηά (ηα εμαγφκελα) πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο πηζηφηεηα κεηαμχ εηζαγφκελνπ - εμαγφκελνπ ηχπνπ ζε πνιπζχιιαβεο ιέμεηο θαη 

θσλνινγηθέο θξάζεηο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ (παξαδείγκαηα 72 - 74). 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ         Παηδί: Ηιηθία 

72) [a.γri.o.ˈlu.lu.δo]    [a.ji.o.ˈlu.lu.δo] (αγξηνινχινπδν) αγφξη: 2;5.6 

73) [ka.ζa.ˈri.zu.me]    [ka.ζa.ˈli.zu.me] (θαζαξίδνπκε)    αγφξη: 2;8.28 

74) [e.ˈγo ˈko.li.sa a.fto.ˈko.li.ta]  [e.ˈγo ˈko.li.sa a.fto.ˈko.li.ta] (εγψ θφιιεζα 

απηνθφιιεηα)               αγφξη: 2;8.14 

 

Δπίζεο, εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ε έμνδνο ζπιιαβήο πεξηζζφηεξν ζην ηέινο ηεο ιέμεο αιιά 

θαη ζην κέζνλ ηεο (παξαδείγκαηα 75 - 78). 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

75) [o ˈli.kos]     [o ˈli.kos] (ν ιχθνο)    αγφξη: 2;6.5 

76) [ˈi.ne o pi.ra.ˈtis]    [ˈi.ne o pi.la.ˈtis] (είλαη ν πεηξαηήο)  αγφξη: 2;8.7 

77) [a. ðel.ˈfos]     [a. ðel.ˈfos] (αδειθφο)   αγφξη: 2;5.1 

78) [ˈval.to]     [ˈval.to] (βάιην)    αγφξη: 2;6.24 
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Αθφκε, παξαηεξνχληαη πεξηζζφηεξα εμαγφκελα κε δηκειέο ζχκπιεγκα πνπ δηαηεξείηαη 

(παξαδείγκαηα 79 - 80). 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

79) [kli.ˈði]     [kli.ˈni] (θιεηδί)    αγφξη: 2;4.29 

80) [ˈxro.ma.ta ˈi.ne a.ˈfta]   [ˈxro.ma.ta ˈi.ne a.ˈpta] (ρξψκαηα είλαη απηά)  

αγφξη: 2;9.18 

 

Σέινο, απφ ηα παξαδείγκαηα (72 - 80) δηαπηζηψλεηαη φηη απμάλνληαη ηα εθθσλήκαηα ζρεδφλ 

κε φια ηα είδε ζπκθψλσλ ([θιεηζηά], [ηξηβφκελα], [έξξηλα], [πγξά]) θαη φηη ε ζπιιαβηθή 

δνκή ησλ ιέμεσλ δελ είλαη κφλν .Φ., αιιά θαη ..Φ., Φ.., .Φ.., Φ..Φ θαη νχησ 

θαζεμήο. 

 

4.3 Γεδνκέλα αγνξηνύ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκθσληθή αξκνλία 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα δηαπηζησζεί ε θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ γισζζηθψλ δεηγκάησλ 

(tokens) ηνπ αγνξηνχ (263) πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. θαζψο θαη ζε ηη πεξηβάιινληα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 

4.3.1 Δπηθξάηεζε [ΡΑΥΙΑΙΟΤ] ηόπνπ άξζξσζεο 

 

4.3.1.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο σο πξνο ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζύκθσλα 

 

Αξρίδνληαο απφ ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο παξαηεξείηαη ε επηθξάηεζή ηνπο 

έλαληη [ΥΔΙΛΙΚΩΝ] θαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ - ζηφρσλ αθνκνίσζεο ζε 24 

εμαγφκελα
11

. 

 

ρήκα 10. πκθσληθή αξκνλία κε [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

 

 

                                                           
11 Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ [ΡΑΥΙΑΙΩΝ] ζπκθψλσλ – ππξνδνηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ ππνελφηεηα 4.3.1.1 βξίζθνληαη ζηελ ππνελφηεηα 4.3.1.2. 

29,2%

(7)
70,8%

(17)

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο
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χκθσλα κε ην ζρήκα (10) ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα αθνκνηψλνληαη πεξηζζφηεξν 

(70,8%) σο πξνο ην [ΡΑΥΙΑΙΟ] ηφπν άξζξσζεο ζε ζρέζε κε ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] (29,2%). ηα 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα – ππξνδφηεο δελ παξαηεξείηαη θάπνηα γελίθεπζε σο πξνο ηε ζέζε ηνπο 

ζηε ιέμε, θαζψο εληνπίδνληαη θαη ζηελ αξρή θαη ζην κέζν θαη ζην ηέινο ηνληζκέλεο ή άηνλεο 

ζπιιαβήο ηεο εθάζηνηε ιέμεο. 

 

ρήκα 11. Καηεχζπλζε αθνκνίσζεο 

 

 

 

Ωο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αθνκνίσζεο δελ παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ 

ππνρσξεηηθήο θαη πξνρσξεηηθήο, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην ζρήκα (11). 

 

ρήκα 12. Δίδνο αθνκνίσζεο 

 

 

 

Ωο πξνο ην είδνο ηεο αθνκνίσζεο ηα πνζνζηά αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο είλαη 

κνηξαζκέλα (50%), φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ζρήκα (12). 

 

ρήκα 13. Δίδνο ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

 

54,1%

(13)

45,9%

(11)

ππνρσξεηηθή

πξνρσξεηηθή

50%

(12)

50%

(12)

κεξηθή

νιηθή

54,2%

(13)
29,2%

(7)

8,3%

(2)

8,3%

(2)

αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο
αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο
αιιαγή ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο
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Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (13) θαίλεηαη φηη ζηα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα πθίζηαηαη αιιαγή κφλν σο 

πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο (54,2%) κεηαμχ ζπκθψλνπ - ππξνδφηε θαη ζπκθψλνπ - 

ζηφρνπ αθνκνίσζεο, ελψ αθνινπζεί κε έλα δηφινπ επθαηαθξφλεην πνζνζηφ (29,2%) ε 

αιιαγή σο πξνο ηα Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο. Ωζηφζν, εκθαλίδνληαη θαη 

ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο κε αιιαγή σο πξνο ηα Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

(8,3%), αιιά θαη αιιαγή σο πξνο φια ηα Γ.Υ. (8,3%). 

 

ρήκα 14. [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

 

 

 

ην ζρήκα (14) θαίλεηαη φηη ηα [θιεηζηά] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ππεξηεξνχλ γηα ιίγν (54,1%) 

έλαληη ησλ [ηξηβφκελσλ] (45,9%), ελψ ζην παξαθάησ ζρήκα (15) παξαηεξνχληαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα ζπκθσληθά ηεκάρηα - ππξνδφηεο ηεο .Α. 

 

ρήκα 15. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά ηεκάρηα σο ππξνδφηεο 

 

 

 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ην ζρήκα (15) ην ζχκθσλν - ππξνδφηεο πνπ δηαδξακάηηζε 

πεξηζζφηεξν ξφιν ζηελ ππξνδφηεζε ηεο .Α. απφ ηελ θαηεγνξία ησλ [ΡΑΥΙΑΙΩΝ] 

ζπκθψλσλ ηνπ αγνξηνχ είλαη ην [θιεηζηφ] [k / c] κε πνζνζηφ 50%, ελψ αθνινπζνχλ ην 

[ηξηβφκελν] [γ] κε 29,2% , ην [ηξηβφκελν] [x / ç] κε 16,7% θαη ηέινο ην [θιεηζηφ] [g] κε κφιηο 

4,1%. ε απηφ ην ζεκείν ζα γίλνπλ αληηιεπηά ηα θπξίαξρα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

γηα ην θάζε δηαθνξεηηθφ είδνο .Α. πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ (βι. ζρήκα (13), ζει. 40). 

54,1%

(13)

45,9%

(11)

[θιεηζηά] [k / c, g]

[ηξηβφκελα] [x / ç, γ]

50%

(12)

4,1%

(1)

16,7%

(4)

29,2%

(7) [k / c] [g]

[x / ç] [γ]
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ρήκα 16. [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

ηηο 13 πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξήζεθε κφλν αιιαγή σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

νη 7 απφ απηέο πεξηειάκβαλαλ ην [θιεηζηφ] ζχκθσλν - ππξνδφηε [k], ελψ νη ππφινηπεο 6 έλα 

[ηξηβφκελν] ζχκθσλν - ππξνδφηε. πγθεθξηκέλα, 3 θνξέο πεξηιάκβαλαλ ην [ηξηβφκελν] 

ζχκθσλν [x / ç] θαη άιιεο 3 ην [ηξηβφκελν] ζχκθσλν [γ]. 

 

ρήκα 17. [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

ηηο 7 πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξήζεθε αιιαγή σο πξνο ηα Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο νη 4 απφ απηέο πεξηειάκβαλαλ ην [θιεηζηφ] ζχκθσλν - ππξνδφηε [k], ελψ νη 

ππφινηπεο 3 ηα [ηξηβφκελα] [x] απφ 1 θνξά θαη [γ] απφ 2 θνξέο. 

 

ρήκα 18. [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο 

 

 

53,9%

(7)

46,1%

(6)

[θιεηζηά] (x7) [k] 

[ηξηβφκελα] (x3) [x / ç], (x3) [γ]

57,1%

(4)

42,9%

(3)

[θιεηζηά] (x4) [k / c] 

[ηξηβφκελα] [x], (x2) [γ]

50%

(1)

50%

(1)

[θιεηζηά] [k]

[ηξηβφκελα] [γ]
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ηηο δχν πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψζεθε αιιαγή σο πξνο ηα Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο ε 1 πεξηειάκβαλε ην [θιεηζηφ] ζχκθσλν [k] θαη ε άιιε ην [ηξηβφκελν] [γ]. 

 

ρήκα 19. [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο 

 

 

 

ηηο 2 πεξηπηψζεηο κε αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. ε 1 πεξηειάκβαλε ην [θιεηζηφ] ζχκθσλν [g] θαη 

ε άιιε ην [ηξηβφκελν] [γ]. 

 

ρήκα 20. Δπίδξαζε ηνπ ηφλνπ ζηε ζπκθσληθή αξκνλία 

 

 

 

Απφ ην ζρήκα (20) δελ ππάξρεη κία ζαθήο εηθφλα αλ ν ηφλνο δηαδξακαηίδεη ξφιν ζηε .Α., 

ηνπιάρηζηνλ φηαλ ηα ζχκθσλα - ππξνδφηεο είλαη [ΡΑΥΙΑΙΑ], θαζψο ηα πνζνζηά σο πξνο ηε 

ζέζε ηνπ ππξνδφηε ζε κία ιέμε, δειαδή αλ βξίζθεηαη ζε ηνληζκέλε ή άηνλε ζπιιαβή είλαη 

κνηξαζκέλα (50%). 

 

ρήκα 21. Θέζε ηνπ ζπκθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο 

 

 

50%

(1)

50%

(1)

[θιεηζηά] [g]

[ηξηβφκελα] [γ]

50%

(12)

50%

(12)

ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή

16,7%

(4)

83,3%

(20)

ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ζε άηνλε ζπιιαβή
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Απφ ην ζρήκα (21) γίλεηαη θαλεξφ φηη ην ζχκθσλν - ζηφρνο αθνκνίσζεο βξίζθεηαη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ζε άηνλε ζπιιαβή (83,3%). Σέινο, ζηε .Α. κε [ΡΑΥΙΑΙΑ] 

ζχκθσλα - ππξνδφηεο εληνπίδνληαη 8 / 24 πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ππξνδφηεο θαη ζηφρνο 

αθνκνίσζεο βξίζθνληαη ζε άηνλε ζπιιαβή ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ιέμε ελψ δελ 

εληνπίδεηαη θαλέλα εμαγφκελν κε ηνλ ππξνδφηε θαη ζηφρν αθνκνίσζεο ζε ηνληζκέλε 

ζπιιαβή. Πξηλ παξνπζηαζηνχλ ηα θαηλφκελα .Α. κε [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηα 

εμαγφκελα ηνπ αγνξηνχ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί πσο γηα ηηο ηδηφηεηεο ηεο .Α. ζα εμαρζνχλ 

μεθάζαξα ζπκπεξάζκαηα φηαλ εμεηαζηνχλ φιεο νη θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ, δειαδή ηα 

[ΡΑΥΙΑΙΑ], ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] θαη ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ]. 

 

4.3.1.2 Φαηλόκελα ζηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζύκθσλα 

 

ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα ζα δηαπηζησζνχλ θαηλφκελα σο πξνο ηε .Α. πνπ εληνπίδνληαη φηαλ 

ηα ζχκθσλα - ππξνδφηεο θέξνπλ ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο [ΡΑΥΙΑΙΟ]. Όπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζε 7 πεξηπηψζεηο επηθξαηνχλ ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα έλαληη 

ησλ [ΥΔΙΛΙΚΩΝ] (βι. ππνελφηεηα 4.3.1.1, ζρήκα (10) ζει. 39), φπσο θαίλεηαη ζηα 

παξαδείγκαηα (81 - 86) πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

81) [ko.ci.no.sku.ˈfi.t
s
a]    [o.ci.ku.ˈci.ta] (θνθθηλνζθνπθίηζα)  αγφξη: 2;9.1

12
 

82) [pa.pa.ˈγa.los]    [pa.ka.ˈla.los] (παπαγάινο)   αγφξη: 2;7.7 

83) [pu sku.ˈpi.zu.me]    [ku ko.pi.ˈzu.me] (πνπ ζθνππίδνπκε)  αγφξη: 2;8.7 

84) x2 [kse.pa.ˈγo.ni]    [t
s
u.ka.ˈγo.ni] (μεπαγψλεη)   αγφξη: 2;8.7 

85) [e.ˈγo ˈpi.ra ma.ζi.ˈti]   [e.ˈγo ˈpi.la ka.ti.ˈti] (εγψ πήξα καζεηή) αγφξη: 2;6.17 

86) [e.ˈci pu ˈka.nu.me]    [e.ˈci ku ˈka.nu.me] (εθεί πνπ θάλνπκε) αγφξη: 2;8.7 

 

Βάζε ησλ παξαδεηγκάησλ (81 - 86) παξαηεξείηαη φηη φια ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη 

αθνκνίσζεο [f, p, m] κεηαηξέπνληαη ζην [ΡΑΥΙΑΙΟ] [k], ρσξίο σζηφζν ην ζχκθσλν - 

ππξνδφηεο λα είλαη πάληα ην [ΡΑΥΙΑΙΟ] [k]. 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

87) [xar.to.ˈma.di.la]    [nu.nu.ˈma.di.ga] (ραξηνκάληηια)  αγφξη:2;5.6 

88) [e.ˈγo ˈpi.ra ma.ζi.ˈti]   [e.ˈγo ˈpi.la ka.ti.ˈti] (εγψ πήξα καζεηή) αγφξη: 2;6.17 

89) [ˈko.ci.no]     [ˈko.t
s
i.ko] (θφθθηλν)   αγφξη: 2;8.28 

                                                           
12 Η ειηθία ζε φια ηα παξαδείγκαηα μεθηλάεη απφ ηε κηθξφηεξε ζηε κεγαιχηεξε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπιιαβψλ ζηνλ εμαγφκελν ηχπνπ ηνπ παηδηνχ αξρίδνληαο απφ ηηο πνιπζχιιαβεο θαη θηάλνληαο ζε κνλνζχιιαβεο 

ιέμεηο. 
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90) [ˈe.xu.me tra.ˈba.la]    [ˈe.ku.me ka.ˈba.la] (έρνπκε ηξακπάια) αγφξη: 2;10.9 

91) [ci a.ˈfto ˈi.ne o ˈde.nis]   [ci a.ˈfto ˈi.ne o ˈɟe.ni] (θη απηφ είλαη ν Νηέλεο) 

αγφξη: 2;6.24 

92) [e.ˈγo ˈζe.lo ˈro.ðes tu]   [e.ˈγo ˈte.lo ˈlo. ɟe tu] (εγψ ζέισ ξφδεο ηνπ) αγφξη: 2;6.24 

93) [ˈe.çi ˈspa.si]    [ˈe.çi pa.ˈçi] (έρεη ζπάζεη)   αγφξη: 2;8 

 

ε φια ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα (87 - 93) πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο .Α. 

απφ απφζηαζε ε θαηεχζπλζε ηεο αθνκνίσζεο είλαη πάληα πξνρσξεηηθή (δειαδή απφ ηα 

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ή αιιηψο ην ζχκθσλν - ππξνδφηεο πξνεγείηαη ηνπ ζπκθψλνπ - 

ζηφρνπ αθνκνίσζεο). Αθφκε, κέζα απφ απηά ηα παξαδείγκαηα επηβεβαηψλεηαη ε δπλακηθή 

πνπ παξνπζηάδεη ε .Α. θαζψο ην πεδίν πνπ ιακβάλεη ρψξα κπνξεί λα είλαη πνιπζχιιαβε 

ιέμε (Tzakosta 2002), φπσο ζην παξάδεηγκα (87), ζηα φξηα ιέμεσλ (π.ρ. Donahue 1986, 

Matthei 1989, Macken 1992), φπσο ζηα παξαδείγκαηα (90, 93) ή ζε νιφθιεξε θσλνινγηθή 

θξάζε ή πξφηαζε (Tzakosta 2002), φπσο ζηα παξαδείγκαηα (88, 91 - 92). Δπηπιένλ, φια ηα 

παξαδείγκαηα (87 - 93) ζπκθσλνχλ κε ηηο απφςεηο εξεπλεηψλ πνπ επηζεκαίλνπλ φηη ηα 

παξεκβαιιφκελα ζπκθσληθά ή θσλεεληηθά ηεκάρηα δελ παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

.Α. κεηαμχ ησλ ελαξκνληδφκελσλ ζπκθσληθψλ ηεκαρίσλ (βι. γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, 

Berg θαη Schade 2000, Hansson 2001, Levelt 2011, Rose 2011, γηα ηελ Διιεληθή, Tzakosta 

2002, γηα ηελ Δβξατθή, Gafni 2012, κεηαμχ άιισλ). Παξάιιεια, φια ηα παξαδείγκαηα (87 - 

93) επηβεβαηψλνπλ ηελ αξρή ηεο Δπέθηαζεο (principle of Extension, Cole θαη Kisseberth 

1994: 4, βι. ελφηεηα 2.4 ζει. 23). 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

94) [pa.pa.ˈγa.los]    [pa.ka.ˈla.los] (παπαγάινο)   αγφξη: 2;7.7 

95) [pu sku.ˈpi.zu.me]    [ku ko.ˈpi.zu.me] (πνπ ζθνππίδνπκε)  αγφξη: 2;8.7 

96) x2 [kse.pa.ˈγo.ni]    [t
s
u.ka.ˈγo.ni] (μεπαγψλεη)   αγφξη: 2;8.7 

97) [so.ko.ˈla.ta]    [ko.ko.ˈla.ta] (ζνθνιάηα)   αγφξη: 2;8.28 

98) [so.ko.ˈla.tes]    [ko.ko.ˈla.tes] (ζνθνιάηεο)   αγφξη: 2;8.28 

 

Σα παξαδείγκαηα (94 - 98) απνηεινχλ φιεο ηηο ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο πνπ εληνπίζηεθαλ κε 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο. ε φια παξαηεξείηαη ε πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπιιαβψλ κεηαμχ εμαγφκελνπ ηχπνπ ελήιηθα θαη εμαγφκελνπ ηχπνπ παηδηνχ. Δπίζεο, ζε φια 

απηά ηα παξαδείγκαηα (94 - 98) ε θαηεχζπλζε αθνκνίσζεο είλαη ππνρσξεηηθή (δειαδή απφ 

ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ή αιιηψο ην ζχκθσλν - ζηφρνο αθνκνίσζεο πξνεγείηαη ηνπ 

ζπκθψλνπ - ππξνδφηε). Αθφκε, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε θαλέλα απφ απηά 

ην ζχκθσλν ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο, πνπ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη άηνλε, δε 

δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο .Α. είηε σο ππξνδφηεο είηε σο ζηφρνο 
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αθνκνίσζεο. Δπνκέλσο, ηα παξαδείγκαηα (94 - 98) θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηελ ππφζεζε  

φηη ε επέθηαζε ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο γίλεηαη απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά μεθηλψληαο 

απφ ηηο ζπιιαβέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο ιέμεο (π.ρ. Ben-David 2001, Adam 2002, 

Adam θαη Bat-El 2008) θαη γηα απηφ ην ιφγν νη αλσηέξσ εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη ην πεδίν 

ηεο .Α. πξαγκαηνπνηείηαη ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο ζηελ Δβξατθή, φπνπ 

πξνζηίζεληαη νη θαηλνχξηεο ζπιιαβέο, θάηη ην νπνίν παξαηεξείηαη λα ζπκβαίλεη ζε νξηζκέλα 

απφ ηα αλσηέξσ παξαδείγκαηά (95, 97 - 98) θαη φηη ε θαηεχζπλζε αθνκνίσζεο ζρεδφλ φιεο 

ηηο θνξέο είλαη ππνρσξεηηθή, αθνχ ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο ππαγνξεχεηαη απφ 

ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο. 

 

4.3.2 Δπηθξάηεζε [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ηόπνπ άξζξσζεο 

 

4.3.2.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο σο πξνο ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζύκθσλα / 

θσλήεληα 

 

Ωο πξνο ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα
13

 - ππξνδφηεο παξαηεξείηαη ε επηθξάηεζή ηνπο 

ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα αιιά θαη εκίθσλα - ζηφρνπο αθνκνίσζεο ζε 

164 εμαγφκελα
14

. 

 

ρήκα 22. πκθσληθή αξκνλία κε [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο 

 

 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα (22) ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα αθνκνηψλνληαη πεξηζζφηεξν σο 

πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο [ΥΔΙΛΙΚΟ] (83%) ζε ζρέζε κε ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] 

ζχκθσλα (14,6%) θαη εκίθσλα (2,4%). ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα – ππξνδφηεο δελ 

                                                           
13 Γεδνκέλα γηα ηελ αιιειεπίδξαζε [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] θσλήεληνο - ππξνδφηε θαη [ΡΑΥΙΑΙΟΤ] / [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟΤ] 

ζπκθψλνπ αιιά θαη εκηθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο ζηε .Α. ζα παξνπζηαζηνχλ εθηελψο ζηελ επφκελε 

ππνελφηεηα 4.3.2.2. 

14 Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ [ΥΔΙΛΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ – ππξνδνηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ ππνελφηεηα 4.3.2.1 βξίζθνληαη ζηελ ππνελφηεηα 4.3.2.2. 

83%

(136)

14,6%

(24)

2,4%

(4) [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο

Ηκίθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο
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παξαηεξείηαη θάπνηα γελίθεπζε σο πξνο ηε ζέζε ηνπο ζηε ιέμε, θαζψο εληνπίδνληαη θαη ζηελ 

αξρή θαη ζην κέζν θαη ζην ηέινο ηνληζκέλεο ή άηνλεο ζπιιαβήο ηεο εθάζηνηε ιέμεο. 

 

ρήκα 23. Καηεχζπλζε αθνκνίσζεο 

 

 

 

ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ε ππνρσξεηηθή θαηεχζπλζε αθνκνίσζεο 

ππεξηεξεί κε κεγάιε δηαθνξά (95,1%) ζε ζρέζε κε ηελ πξνρσξεηηθή αθνκνίσζε (4,9%), 

φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα (23). 

 

ρήκα 24. Δίδνο αθνκνίσζεο 

 

 

 

Ωο πξνο ην είδνο ηεο αθνκνίσζεο ζηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εμαγφκελσλ πθίζηαηαη νιηθή (81,1%), φπσο απεηθνλίδεηαη ζην 

ζρήκα (24). 

 

ρήκα 25. Δίδνο ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

 

95,1%

(156)

4,9%

(8)
ππνρσξεηηθή

πξνρσξεηηθή

18,9%

(31)

81,1%

(133)

κεξηθή

νιηθή

84,7%

(139)

6,1%

(10)

4,3%

(7)

4,9%

(8) αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο

αιιαγή ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο
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ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ην είδνο .Α. πνπ θπξηαξρεί είλαη απηφ 

ζην νπνίν παξαηεξείηαη αιιαγή κφλν ηνπ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο (84,7%) κεηαμχ ησλ 

ελαξκνληδφκελσλ ηεκαρίσλ, έπεηαη ε αιιαγή ησλ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο 

(6,1%), έπεηηα ε αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. (4,9%) θαη ηέινο ε αιιαγή ησλ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο (4,3%), φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ζρήκα (25). 

 

ρήκα 26. [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (26) ηα [ηξηβφκελα] ζχκθσλα απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ππξνδνηψλ (78,1%) ζε φια ηα είδε .Α, αθνινπζνχλ ηα [θιεηζηά] (11,6%), χζηεξα ηα 

θσλήεληα (9,1%) θαη ηέινο ηα [έξξηλα] (1,2%). 

 

ρήκα 27. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα σο ππξνδφηεο 

 

 

11,6%

(19)

78,1%

(128)

1,2%

(2)
9,1%

(15) [θιεηζηά] [p, b]

[ηξηβφκελα] [f, v]

[έξξηλα] [m]

θσλήεληα [u, o]

11%

(18) 0,6%

(1)

5,5%

(9)

72,6%

(119)

1,2%

(2)3,6%

(6)

5,5%

(9)

[p] [b]

[f] [v]

[m] [u]

[o]
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χκθσλα κε ην ζρήκα (27) ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν πνπ ππξνδνηεί ηε .Α. ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ είλαη ην [ηξηβφκελν] [v] (72,6%), έπεηαη ην [θιεηζηφ] [p] κε 11%, χζηεξα ην 

[ηξηβφκελν] [f] θαη ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ [o] πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην πνζνζηφ (5,5%), 

έπεηηα ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ [u] κε 3,6%, αξγφηεξα ην [έξξηλν] [m] κε 1,2% θαη ηέινο ην 

[θιεηζηφ] [b] κε 0,6%. 

 

ρήκα 28. [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

ηηο 136 πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξείηαη αιιαγή κφλν σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

θπξίαξρνο ππξνδφηεο είλαη ην [ηξηβφκελν] ζχκθσλν [v] κε 119 ππξνδνηήζεηο, χζηεξα ην 

[θιεηζηφ] ζχκθσλν [p] κε 12 ππξνδνηήζεηο, έπεηηα ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ [o] κε 7 

ππξνδνηήζεηο, χζηεξα ην [ηξηβφκελν] ζχκθσλν [f] κε 5 ππξνδνηήζεηο θαη ηέινο 1 

ππξνδφηεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην [θιεηζηφ] ζχκθσλν [b], φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην 

ζρήκα (28). 

 

ρήκα 29. [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο 

 

 

 

9,4%

(13)

85,6%

(119)

5%

(7)

[θιεηζηά] (x12) [p], [b]

[ηξηβφκελα] (x5) [f], (x114) [v]

θσλήεληα (x7) [o]

30%

(3)

40%

(4)

10%

(1)

20%

(2)

[θιεηζηά] (x3) [p]

[ηξηβφκελα] [f], (x3) [v]

[έξξηλα] [m]

θσλήεληα [u], [o]
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Ωο πξνο ηελ αιιαγή ησλ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο θπξηαξρνχλ ζηελ πξψηε ζέζε 

ηα [ηξηβφκελα] ζχκθσλα κε πνζνζηφ 40%, φπνπ 3 / 4 πεξηπηψζεηο ππξνδφηεο είλαη ην 

[ηξηβφκελν] [v] θαη 1 ην [ηξηβφκελν] [f]. Αθνινπζνχλ ηα [θιεηζηά] κε πνζνζηφ 30% πνπ 

αληηζηνηρεί ζε έλα κφλν ζχκθσλν ην [θιεηζηφ] [p], έπνληαη ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα [u] θαη 

[o] κε πνζνζηφ 20% απφ 1 ππξνδφηεζε ην θαζέλα θαη ζην ηέινο εληνπίδεηαη 1 πεξίπησζε 

φπνπ ππξνδφηεο είλαη ην [έξξηλν] ζχκθσλν [m] πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 10%, φπσο 

απεηθνλίδεηαη θαη ζην ζρήκα (29). 

 

ρήκα 30. [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

ηηο 7 πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη αιιαγή ζηα Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

νη 3 πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην [θιεηζηφ] ζχκθσλν [p] (42,9%) θαη νη άιιεο 4 απφ ην 

[ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ [u] κε 3 ππξνδνηήζεηο θαη απφ 1 ππξνδφηεζε ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ [o] 

(57,1%), φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ζρήκα (30). 

 

ρήκα 31. [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, ηξφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

42,9%

(3)57,1%

(4)

[θιεηζηά] (x3) [p] 

θσλήεληα (x3) [u], [o]

62,5%

(5)

12,5%

(1)

25%

(2)
[ηξηβφκελα] (x3) [f], (x2) [v]

[έξξηλα] [m]

θσλήεληα [u] (x2)
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ηηο 7 πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη αιιαγή ζε φια ηα Γ.Υ. νη 5 πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα 

[ηξηβφκελα] ζχκθσλα [f] κε 3 ππξνδνηήζεηο θαη [v] κε 2 ππξνδνηήζεηο (62,5%), ελψ 

παξαηεξήζεθαλ 2 πεξηπηψζεηο φπνπ αιιάδνπλ φια ηα Γ.Υ. ζηε .Α. απφ ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] 

θσλήελ [u] (25%) θαη άιιε 1 πεξίπησζε απφ ην [έξξηλν] ζχκθσλν [m] (12,5%). 

 

ρήκα 32. Δπίδξαζε ηνπ ηφλνπ ζηε ζπκθσληθή αξκνλία 

 

 

 

ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο δηαπηζηψλεηαη φηη ν ηφλνο δε ζπκβάιεη 

θαζνξηζηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο .Α., θαζψο ην πνζνζηφ ηνπ ππξνδφηε ζε ηνληζκέλε 

ζπιιαβή αλέξρεηαη ζην κηθξφ πνζνζηφ 17,7% βάζε ηνπ ζρήκαηνο (32). 

 

ρήκα 33. Θέζε ηνπ ζπκθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο 

 

 

 

Οη ζηφρνη αθνκνίσζεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο βξίζθνληαη ζε άηνλε ζπιιαβή (89%), φπσο 

απεηθνλίδεηαη θαη ζην ζρήκα (33). Σέινο δηαπηζηψλνληαη 7 / 164 πεξηπηψζεηο φπνπ 

ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο εκθαλίδνληαη ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ηνληζκέλε 

ζπιιαβή θαη άιιεο 124 / 164 πεξηπηψζεηο φπνπ ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή άηνλε ζπιιαβή, θαλεξψλνληαο φηη ηα 

ελαξκνληδφκελα ηεκάρηα ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ βξίζθνληαη ζε άηνλεο 

ζπιιαβέο. 

 

17,7%

(29)

82,3%

(135)

ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή

11%

(18)

89%

(146)

ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ζε άηνλε ζπιιαβή
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4.3.2.2 Φαηλόκελα ζηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζύκθσλα / θσλήεληα 

 

ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα ζα δηαπηζησζνχλ θαηλφκελα .Α. πνπ εληνπίδνληαη φηαλ νη 

ππξνδφηεο απνηεινχληαη απφ [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα. 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

99) [zo.γra.ˈfi.za.me]    [vo.γa.ˈfi.za.me] (δσγξαθίδακε)  αγφξη: 2;8.28 

100) [zo.γra.ˈfi.zu.ne]    [vo.γa.ˈfi.zu.ne] (δσγξαθίδνπλε)  αγφξη: 2;8.28 

101) [ru.xa.ˈla.ca]    [bu.ka.ˈla.ca] (ξνπραιάθηα)   αγφξη: 2;8.7 

102) [zo.γra.ˈfi.zi]    [vo.γa.ˈfi.zi] (δσγξαθίδεη)   αγφξη: 2;8.28 

103) [ˈsi.ne.fo]     [ˈmu.e.fo] (ζχλλεθν)    αγφξη: 2;8 

104) [ˈsu.per.man]    [ˈpu.pe.man] (ζνχπεξκαλ)   αγφξη: 2;8.7 

105) [ˈpa.te na ˈpa.re.te]   [ˈpa pa ˈpa.le.te] (πάηε λα πάξεηε)  αγφξη: 2;8.28 

106) [ði.ˈmi.tris]    [mi.ˈmi.tlis] (Γεκήηξεο)   αγφξη: 2;8.28 

107) x2 [ζa ˈpe.si]    [pa ˈpe.si] (ζα πέζεη)    αγφξη: 2;6.5 / 2;8 

108) [ζa ˈfi.ji]     [pa ˈpi.ji] (ζα θχγεη)    αγφξη: 2;6.24 

 

Απφ ηα παξαδείγκαηα (99 - 108) παξαηεξείηαη φηη ζε φιεο ηηο πξνζσδηαθέο ιέμεηο κε 

πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ζε εμαγφκελν ηχπν ελήιηθα θαη εμαγφκελν 

ηχπν παηδηνχ θαη πνπ ε πξψηε ηνπο ζπιιαβή αξρίδεη κε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν [s, z, ζ, δ 

/ ð, n, r] ή εκίθσλν [j] κεηαηξέπνληαη ζε [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν [p, b, v, m] εθφζνλ ππάξρεη 

πάληα έλαο [ΥΔΙΛΙΚΟ] ππξνδφηεο. Απηά ηα παξαδείγκαηα (99 - 108) επηβεβαηψλνπλ ηελ 

ππφζεζε φηη ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα μεθηλνχλ κία ιέμε κε [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν επεηδή 

αξζξσηηθά είλαη πην εχθνια ζηελ εθθνξά ηνπο, αθνχ απαηηνχλ αιιαγή κφλν ζηε γλάζν (π.ρ. 

MacNeilage θαη Davis 2000, Kappa π.ε.). 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

109) [ˈka.to]     [ˈba.to] (θάησ)    αγφξη: 2;4.3 

110) [ˈjor.γos]     [ˈvo.vo] (Γηψξγνο)    αγφξη: 2;4.20 

111) [ˈγa.la ˈi.ne a.ˈfto]    [ˈva.la ˈi ˈto] (γάια είλαη απηφ)  αγφξη: 2;5.6 

112) x2 [ka.ˈfe]    [va.ˈfe] (θαθέ)    αγφξη: 2;6.5 

113) [ˈblu.za]     [ˈbu.va] (κπινχδα)    αγφξη: 2;7.14 

114) [ˈku.pa]     [ˈpu.pa] (θνχπα)    αγφξη: 2;8 

115) [ˈo.çi a.ˈpo ˈpi.so]    [ˈo.fi a.ˈpo ˈpi.so] (φρη απφ πίζσ)  αγφξη: 2;8.7 

116) [ˈδu.me]     [ˈpu.me] (δνχκε)    αγφξη: 2;8.28 

117) x2 [ˈjor.γos]    [ˈvo.vos] (Γηψξγνο)    αγφξη: 2;9.18 
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ε φιεο ηηο δηζχιιαβεο ιέμεηο κε πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ κεηαμχ 

εμαγφκελνπ ηχπνπ ελήιηθα θαη εμαγφκελνπ ηχπνπ παηδηνχ (παξαδείγκαηα 109 - 117) ην 

ζχκθσλν ή θσλήελ ηεο πξψηεο ζπιιαβήο ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ αγνξηνχ είλαη πάληα 

[ΥΔΙΛΙΚΟ] [p, b, v, o] παξφιν πνπ ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ ελήιηθα ην ζχκθσλν ηεο 

πξψηεο ζπιιαβήο δελ είλαη πάληα [ΥΔΙΛΙΚΟ]. Καη απηά ηα δεδνκέλα επηβεβαηψλνπλ ηελ 

ηάζε ησλ παηδηψλ λα μεθηλνχλ κία ιέμε κε [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν (π.ρ. MacNeilage θαη Davis 

2000, Kappa π.ε.). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

118) x64 [γav]    [vav] (γαβ)    αγφξη: 1;8.15 - 2;9.18 

119) x50 [γav]    [vaf] (γαβ)    αγφξη: 1;10.10 - 2;7.7 

120) [γav]    [paf] (γαβ)    αγφξη: 1;10.17 

 

ηε κνλαδηθή κνλνζχιιαβε ιέμε (παξαδείγκαηα 118 - 120) πνπ εθθσλήζεθε πνιιέο θνξέο 

ην πξψην ζχκθσλν ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ αγνξηνχ είλαη πάληα [ΥΔΙΛΙΚΟ], ρσξίο 

σζηφζν λα είλαη [ΥΔΙΛΙΚΟ] θαη ην πξψην ζχκθσλν ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ ελήιηθα. 

Βεβαίσο, απφ κία κφλν ιέμε δε κπνξεί λα γεληθεπηεί απηή ε παξαηήξεζε γηα ηνπο 

κνλνζχιιαβνπο εμαγφκελνπο ηχπνπο ηνπ αγνξηνχ. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

121) [pa.ˈpa.ci]    [ˈpa.pi] (παπάθη)   αγφξη: 1;9.12 

122) [ar.ˈku.δa]    [ˈba.bu] (αξθνχδα)   αγφξη: 2;5.6 

123) [ʎo.ˈda.ri]    [ˈba.li] (ιηνληάξη)   αγφξη: 2;5.6 

124) [va.ˈɟe.lis]    [va.ˈve] (Βαγγέιεο)   αγφξη: 2;5.15 

125) x2 [ka.na.ˈpe]   [pa.ˈpe] (θαλαπέ)   αγφξη: 2;6.17 

 

ε φιεο ηηο ηξηζχιιαβεο ιέμεηο πνπ πξαγκαηψλνληαη σο δηζχιιαβεο (παξαδείγκαηα 121 - 

125) ην πξψην ζχκθσλν ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ αγνξηνχ είλαη [ΥΔΙΛΙΚΟ] [p ,b, v] 

παξφιν πνπ ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ ελήιηθα ην πξψην ζχκθσλν δελ είλαη πάληα 

[ΥΔΙΛΙΚΟ]. Γηα αθφκε κία θνξά επηβεβαηψλεηαη ε ηάζε ησλ παηδηψλ λα πξνηηκνχλ ζηελ 

αξρή ηεο ιέμεο [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν (π.ρ. MacNeilage θαη Davis 2000, Kappa π.ε.). 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

126) [ar.ku.ˈδa.ci]    [a.bu.ˈba.ci] (αξθνπδάθη)   αγφξη: 2;7.14 

127) [ru.xa.ˈla.ca]    [bu.ka.ˈla.ca] (ξνπραιάθηα)   αγφξη: 2;8.7 

128) x2 [ar.ˈku.δa]    [ˈba.bu.da] / [ba.ˈbu.da] (αξθνχδα)  αγφξη: 2;5.6 

129) [ar.ˈku.δa]     [ˈba.bu] (αξθνχδα)    αγφξη: 2;5.6 
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130) [ʎo.ˈda.ri]     [ˈba.li] (ιηνληάξη)    αγφξη: 2;5.6 

131) [ˈci.tri.no]     [ˈci.fi.no] (θίηξηλν)    αγφξη: 2;10.2 

132) [ˈka.to]     [ˈba.to] (θάησ)    αγφξη: 2;4.3 

133) [ˈjor.γos]     [ˈvo.vo] (Γηψξγνο)    αγφξη: 2;4.20 

134) x2 [ˈjor.γos]    [ˈvo.vos] (Γηψξγνο)    αγφξη: 2;9.18 

 

ηα παξαδείγκαηα (126 - 134) παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο αθνκνίσζεο ηνπ δεπηεξεχσλ 

Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] απφ ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα [u, o] ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ] 

[k, γ] ή [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] [t, d, δ, r] ζχκθσλα αιιά θαη ζε εκίθσλα [j]. Σα παξαπάλσ 

παξαδείγκαηα (126 - 134) θαλεξψλνπλ φηη θαη ζηελ Διιεληθή ε .Α. κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ελφο θσλήεληνο κε έλα ζχκθσλν. Ωζηφζν, ζηελ 

παξνχζα εξγαζία ηέηνηνπ είδνπο αιιειεπίδξαζε πθίζηαηαη κφλν φηαλ ππξνδφηεο είλαη 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα. Δπνκέλσο, δε κπνξεί λα γεληθεπηεί ε ππφζεζε νξηζκέλσλ εξεπλεηψλ 

(π.ρ. Levelt 1994, 1996, Gafos 1999) φηη ε δηαδηθαζία ηεο .Α. πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζηα 

πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ελφο θσλήεληνο θαη ζπκθψλνπ (βι. ελφηεηα 2.2 ζει. 19 

- 20). Παξάιιεια, δε γεηηληάδνπλ ζε φια ηα παξαδείγκαηα ην θσλήελ - ππξνδφηεο κε ην 

ζχκθσλν - ζηφρν αθνκνίσζεο (131 - 132), πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ηε δπλακηθή πνπ 

παξνπζηάδεη ε .Α. θαη κεηαμχ ηεο αιιειεπίδξαζεο ελφο θσλήεληνο - ππξνδφηε θαη 

ζπκθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο, θαζψο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ απφζηαζε. 

Όκσο, ηα παξαδείγκαηα (131 - 132) είλαη ειάρηζηα γηα λα γεληθεπηεί ε ζπγθεθξηκέλε 

παξαηήξεζε, ε νπνία ηαπηφρξνλα παξαβηάδεη θαη ηελ αξρή ηεο ηνπηθφηεηαο (Locality 

Condition, Archangeli θαη Pulleyblank 1987: 20, βι. ελφηεηα 2.2 ζει. 19 - 20). 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

135) [o.δo.ˈdo.vur.t
s
a]    [o.vo.ˈvo.vu.t

s
a] (νδνληφβνπξηζα)  αγφξη: 2;8.7 

136) [pa.de.lo.ˈna.ci]    [ba.be.lo.ˈna.ci] (παληεινλάθη)  αγφξη: 2;8.7 

137) [zo.γra.ˈfi.za.me]    [vo.γa.ˈfi.za.me] (δσγξαθίδακε)  αγφξη: 2;8.28 

138) [zo.γra.ˈfi.zu.ne]    [vo.γa.ˈfi.zu.ne] (δσγξαθίδνπλε)  αγφξη: 2;8.28 

 

Σα παξαδείγκαηα (135 - 138) απνηεινχλ φιεο ηηο πεληαζχιιαβεο ιέμεηο πνπ εληνπίδνληαη κε 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο θαη θαλεξψλνπλ φηη ζε φιεο ηηο πεληαζχιιαβεο ιέμεηο πνπ 

παξαηεξείηαη πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ζε εμαγφκελν ηχπν ελήιηθα θαη 

εμαγφκελν ηχπν παηδηνχ, ην ζχκθσλν ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο, πνπ είλαη ζε φια ηα 

παξαπάλσ παξαδείγκαηα άηνλε, δε δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξφιν είηε σο ππξνδφηεο είηε σο 

ζηφρνο αθνκνίσζεο. Δπνκέλσο, ηα παξαδείγκαηα (135 - 138) θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηελ 

ππφζεζε νξηζκέλσλ εξεπλεηψλ φηη ε επέθηαζε ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο γίλεηαη απφ ηα δεμηά 

πξνο ηα αξηζηεξά μεθηλψληαο απφ ηηο ζπιιαβέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο ιέμεο θαη φηη 
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πεδίν εθαξκνγήο ηεο .Α. απνηειεί ην αξηζηεξφ άθξν ηεο ιέμεο (π.ρ. Ben-David 2001, Adam 

2002, Adam θαη Bat-El 2008), θάηη πνπ εληνπίδεηαη θαη ζηα παξαδείγκαηα (137 - 138), ηα 

νπνία είλαη θαη ηα κνλαδηθά πνπ επεηδή δελ μεθηλνχλ κε [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν ή θσλήελ 

πθίζηαληαη .Α. ζηελ αξρή ηεο ιέμεο. Άξα, απφ ηηο πεληαζχιιαβεο ιέμεηο επηβεβαηψλεηαη 

μαλά ε πξνηίκεζε ησλ παηδηψλ λα αξρίδνπλ νη πξαγκαηψζεηο ηνπο κε [ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ ή 

ζχκθσλν (π.ρ. MacNeilage θαη Davis 2000, Kappa π.ε.). 

 

Σχπνο ελήιηθα     ηχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

139) [po.di.ˈka.ci]    [bo.bi.ˈka.ci] (πνληηθάθη)  αγφξη: 2;7.7 

140) [ar.ku.ˈδa.ci]    [a.bu.ˈba.ci] (αξθνπδάθη)  αγφξη: 2;7.14 

141) [a.na.ˈpti.ra]    [a.ma.ˈti.la] (αλαπηήξα)  αγφξη: 2;8 

142) [ru.xa.ˈla.ca]    [bu.ka.ˈla.ca] (ξνπραιάθηα)  αγφξη: 2;8.7 

143) [zo.γra.ˈfi.zi]    [vo.γa.ˈfi.zi] (δσγξαθίδεη)  αγφξη: 2;8.28 

 

Σα παξαδείγκαηα (139 - 143) απνηεινχλ φιεο ηηο ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο πνπ εληνπίζηεθαλ κε 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο. Απηά ηα παξαδείγκαηα, ζηα νπνία εληνπίδεηαη 

πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ κεηαμχ ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ ελήιηθα θαη 

ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ αγνξηνχ, ην ζχκθσλν ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο, πνπ είλαη ζε φια 

ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα άηνλε, δε δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξφιν είηε σο ππξνδφηεο είηε σο 

ζηφρνο αθνκνίσζεο. Άξα, θαη νη ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε 

εξεπλεηψλ φηη ε επέθηαζε ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο γίλεηαη απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά 

μεθηλψληαο απφ ηηο ζπιιαβέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο ιέμεο (π.ρ. Ben-David 2001, 

Adam 2002, Adam θαη Bat-El 2008). Όκσο, ην πεδίν εθαξκνγήο δε ιακβάλεη ρψξα πάληνηε 

ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο ιέμεο (παξαδείγκαηα 140 - 141). Δπηπιένλ, ζηα ίδηα παξαδείγκαηα 

(140 - 141) ν εμαγφκελνο ηχπνο ηνπ αγνξηνχ δελ αξρίδεη κε [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν αιιά 

πξαγκαηψλεηαη κε ην αξρηθφ θσλήελ [a] ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ ελήιηθα. 

 

4.3.3 Δπηθξάηεζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟΤ] ηόπνπ άξζξσζεο 

 

4.3.3.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο σο πξνο ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζύκθσλα 

 

πλερίδνληαο κε ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο παξαηεξείηαη ε επηθξάηεζή ηνπο 

ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ζηφρνπο αθνκνίσζεο ζε 75 εμαγφκελα, φπσο 

απεηθνλίδεηαη θαη ζην ζρήκα (34)
15

. 

                                                           
15 Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ – ππξνδνηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ ππνελφηεηα 4.3.3.1 βξίζθνληαη ζηελ ππνελφηεηα 4.3.3.2. 
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ρήκα 34. πκθσληθή αξκνλία κε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (34) ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα αθνκνηψλνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

(64%) ζε ζρέζε κε ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] (32%) σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟΤ] ηφπνπ 

άξζξσζεο, ελψ ζην ηέινο εληνπίδνληαη θαη ειάρηζηα εκίθσλα ζηφρνη - αθνκνίσζεο κε κφιηο 

4%. ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα – ππξνδφηεο δελ παξαηεξείηαη θάπνηα γελίθεπζε σο πξνο 

ηε ζέζε ηνπο ζηε ιέμε, θαζψο εληνπίδνληαη θαη ζηελ αξρή θαη ζην κέζν θαη ζην ηέινο 

ηνληζκέλεο ή άηνλεο ζπιιαβήο ηεο εθάζηνηε ιέμεο. 

 

ρήκα 35. Καηεχζπλζε αθνκνίσζεο 

 

 

 

ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ε ππνρσξεηηθή θαηεχζπλζε αθνκνίσζεο 

ππεξηεξεί (64%) έλαληη ηεο πξνρσξεηηθήο (36%), φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα (35). 

 

ρήκα 36. Δίδνο αθνκνίσζεο 

 

 

64%

(48)

32%

(24)

4%

(3)
[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο

Ηκίθσλα

64%

(48)

36%

(27)
ππνρσξεηηθή

πξνρσξεηηθή

68%

(51)

32%

(24) κεξηθή

νιηθή
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ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ε κεξηθή αθνκνίσζε επηθξαηεί ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (68%) ζε ζρέζε κε ηελ νιηθή (32%), φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα (36). 

 

ρήκα 37. Δίδνο ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

 

 

Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (37) θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ σο πξνο ην είδνο ηεο .Α. πνπ 

πθίζηαληαη ηα ελαξκνληδφκελα ζπκθσληθά ηεκάρηα εληνπίδεηαη ζηελ αιιαγή ησλ Γ.Υ. ηνπ 

ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο (54,7%), έπεηαη ε αιιαγή ηνπ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο (32%), 

χζηεξα ε αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. κε πνζνζηφ 9,3% θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ε αιιαγή ησλ 

Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο κε πνζνζηφ 4%. 

 

ρήκα 38. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο  

 

 

 

Η πιεηνςεθία ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ απνηειείηαη απφ ηα [πγξά] [l / 

ʎ, r] κε πνζνζηφ 32%. Αθνινπζνχλ ηα [θιεηζηά] [t, d] κε 28%, ηα [ηξηβφκελα] [s, z, ζ, ð] κε 

17,3%, ην [έξξηλν] [n] κε 16%, θαη ηέινο ην [πξνζηξηβφκελν] [t
s
] κε 6,7%, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζην ζρήκα (38). 

 

 

32%

(24)

54,7%

(41)

4%

(3)

9,3%

(7)

αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο

αιιαγή ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο

28%

(21)

17,3%

(13)
6,7%

(5)

16%

(12)

32%

(24)

[θιεηζηά] [t, d]

[ηξηβφκελα] [s, z, ζ, ð]

[πξνζηξηβφκελα] [ts]

[έξξηλα] [n]

[πγξά] [l / ʎ, r]
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ρήκα 39. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά ηεκάρηα σο ππξνδφηεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (39) ην [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν - ππξνδφηεο κε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ είλαη ην [θιεηζηφ] [t] (25,3%), ελψ αθνινπζνχλ κε δχν εμίζνπ κεγάια πνζνζηά ην 

πγξφ [l / ʎ] (22,7%) θαη ην [έξξηλν] [n] (16%). Με κηθξφηεξα πνζνζηά αθνινπζνχλ απφ ην 

κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν ην [ηξηβφκελν] [s] θαη ην [πγξφ] [r] (9,3% γηα ην θαζέλα), ην 

[πξνζηξηβφκελν] [t
s
] (6,7%), ην [ηξηβφκελν] [z] (4%), ην [θιεηζηφ] [d] θαη ην [ηξηβφκελν] [ζ] 

πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην πνζνζηφ (2,7%) θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ην [ηξηβφκελν] [ð] (1,3%). 

 

ρήκα 40. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

Σελ πξψηε ζέζε ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ σο πξνο ηελ αιιαγή ηνπ 

Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαηαιακβάλνπλ ηα [ηξηβφκελα] [s, z, ζ, ð] κε πνζνζηφ 33,3%. Απφ 

απηά θπξίαξρνο ππξνδφηεο είλαη ην [s] (x3), έπεηηα ηα [z, ζ] (x2) θαη ηέινο ην [ð] κε 1 

25,3%

(19)

2,7%

(2)

9,3%

(7)

4%

(3)

2,7%

(2)
1,3%

(1)

6,7%

(5)

16%

(12)

22,7%

(17)

9,3%

(7) [t] [d]

[s] [z]

[ζ] [ð]

[ts] [n]

[l / ʎ] [r]

29,2%

(7)

33,3%

(8)

20,8%

(5)

12,5%

(3)

4,2%

(1) [θιεηζηά] (x7) [t]

[ηξηβφκελα] (x3) [s], (x2) [z], (x2) [ζ], [ð]

[πξνζηξηβφκελα] (x5) [ts]

[έξξηλα] (x3) [n]

[πγξά] [r]
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ππξνδφηεζε. ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ην [θιεηζηφ] [t] (x5) κε 29,2% ελψ ζηελ ηξίηε ζέζε 

βξίζθεηαη ην [πξνζηξηβφκελν] [t
s
] (x5) κε 20,8%, ζηελ ηέηαξηε ην [έξξηλν] [n] (x3) κε 

πνζνζηφ 12,5% θαη ζην ηέινο ην [πγξφ] [r] (x1) κε πνζνζηφ 4,2%, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη 

ζην ζρήκα (40). 

 

ρήκα 41. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο 

 

 

 

Ωο πξνο ηελ αιιαγή ησλ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο ηελ πιεηνςεθία ησλ 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ απνηεινχλ ηα [πγξά] [l / ʎ] (x14), [r] (x5) κε 

πνζνζηφ 46,3%, έπεηηα ηα [θιεηζηά] [t] (x12), [d] (x1) κε 31,7%, ην [έξξηλν] [n] (x7) κε 

17,1% θαη ηα [ηξηβφκελα] [s, z] κε 4,9% απφ 1 ππξνδφηεζε ην θαζέλα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

ζρήκα (41). 

 

ρήκα 42. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο 

 

 

 

Ωο πξνο ηελ αιιαγή ησλ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο κνλαδηθφο ππξνδφηεο 

είλαη ην [ηξηβφκελν] ζχκθσλν [s] (x3) κε 100%, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ζρήκα (42). 

 

31,7%

(13)

4,9%

(2)
17,1%

(7)

46,3%

(19)

[θιεηζηά] (x12) [t], [d]

[ηξηβφκελα] [s], [z]

[έξξηλα] (x7) [n]

[πγξά] (x14) [l / ʎ], (x5) [r]

100%

(3) [ηξηβφκελα] (x3) [s]
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ρήκα 43. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, ηξφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

Ωο πξνο ηελ αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. ηελ πιεηνςεθία ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ - 

ππξνδνηψλ απνηεινχλ ηα [πγξά] [l / ʎ] (x3) θαη [r] (x1) κε πνζνζηφ 57,1%, έπνληαη ην 

[έξξηλν] [n] (x2) κε 28,6% θαη ην [θιεηζηφ] [d] (x1) κε 14,3%, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην 

ζρήκα (43). 

 

ρήκα 44. Δπίδξαζε ηνπ ηφλνπ ζηε ζπκθσληθή αξκνλία 

 

 

 

ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο δε θαίλεηαη ν ηνληζκφο λα δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε .Α. ιφγσ ηνπ πνιχ κηθξνχ πνζνζηνχ (26,7%) πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο 

ππξνδφηεο πνπ βξίζθνληαη ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ζρήκα (44). 

 

ρήκα 45. Θέζε ηνπ ζπκθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο 

 

 

14,3%

(1)

28,6%

(2)

57,1%

(4)

[θιεηζηά] [d]

[έξξηλα] (x2) [n]

[πγξά] (x3) [l / ʎ], [r]

26,7%

(20)

73,3%

(55)

ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή

42,7%

(32)57,3%

(43)

ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ζε άηνλε ζπιιαβή



61 
 

Παξαηεξείηαη ζην ζρήκα (45) φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (57,3%) αλήθεη ζε ζχκθσλα - 

ζηφρνπο αθνκνίσζεο ζε άηνλε ζπιιαβή ζε ζρέζε κε ηα ζχκθσλα - ζηφρνπο αθνκνίσζεο ζε 

ηνληζκέλε ζπιιαβή (42,7%). Σέινο, δηαπηζηψλνληαη 2 / 75 πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο εληνπίδνληαη ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ηνληζκέλε 

ζπιιαβή θαη 25 / 75 πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή άηνλε 

ζπιιαβή. 

 

4.3.3.2 Φαηλόκελα ζηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζύκθσλα 

 

ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα ζα δηαπηζησζνχλ θαηλφκελα .Α. πνπ εληνπίδνληαη φηαλ ηα 

ζχκθσλα - ππξνδφηεο είλαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ]. 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

144) x2 [ka.ra.ˈɟo.zi]    [na.ˈdo.zi] (θαξαγθηφδε)  αγφξη: 2;5.1 

145) [por.to.ˈka.li]    [a.ˈt
s
a.li] (πνξηνθάιη)  αγφξη: 2;5.6 

146) [ko.ko.ˈra.ci]    [ko.ˈla.t
s
i] (θνθνξάθη)  αγφξη: 2;6.10 

147) x2 [ple.i.mo.ˈbil]    [be.lo.ˈbi] (πιετκνκπίι)  αγφξη: 2;10.9 

148) [a.lo.ˈγa.ci]    [ˈγa.t
s
i] (αινγάθη)   αγφξη: 2;6.17 

 

Οη ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο πνπ πξαγκαηψλνληαη σο ηξηζχιιαβεο (παξαδείγκαηα 144 - 147) θαη 

δηζχιιαβεο (παξάδεηγκα 148) δηαηεξνχλ ζηνπο εμαγφκελνπο ηχπνπο ηνπ αγνξηνχ ηνλ πφδα 

ησλ εμαγφκελσλ ηχπσλ ηνπ ελήιηθα πνπ βξίζθεηαη ζηα δεμηά, είηε είλαη ηξνρατθφο είηε 

ιαμβικόρ, παξά ηελ απαινηθή κίαο ζπιιαβήο (παξαδείγκαηα 144 - 147) ή δχν ζπιιαβψλ 

(παξάδεηγκα 148). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

149) [a.ˈma.ksi]   [ˈta.si] (ακάμη)   αγφξη: 2;4.24 

150) x2 [i.ˈko.nes]   [ˈto.nes] (εηθφλεο)   αγφξη: 2;4.29 

151) [i.ˈko.nes]    [ˈto.les] (εηθφλεο)   αγφξη: 2;4.29 

152) [ˈko.ci.no]   [ˈko.t
s
i] (θφθθηλν)   αγφξη: 2;8.14 

 

ε φιεο ηηο ηξηζχιιαβεο ιέμεηο πνπ γίλνληαη δηζχιιαβεο (παξαδείγκαηα 149 - 152), 

δηαηεξείηαη ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ αγνξηνχ ν ηξνρατθφο πφδαο ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ 

ελήιηθα παξά ηελ απαινηθή κίαο ζπιιαβήο κε εμαίξεζε ην παξάδεηγκα (152) φπνπ ν 

ηακβηθφο πφδαο ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ ελήιηθα κεηαηξέπεηαη ζε ηξνρατθφ ζηνλ 

εμαγφκελν ηχπν ηνπ αγνξηνχ. 
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Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

153) [pro.va.ˈta.ci]    [e.du.ˈʎa.ci] (πξνβαηάθη)  αγφξη: 2;5.15 

154) [so.ko.ˈla.ta]    [o.lo.ˈla.ta] (ζνθνιάηα)  αγφξη: 2;5.15 

155) [e.ˈle.fa.da]    [e.ˈle.la.da] (ειέθαληα)  αγφξη: 2;6.5 

156) x2 [a.lo.ˈγa.ci]    [a.no.ˈna.ci] (αινγάθη)  αγφξη: 2;6.5 

157) [ko.ko.ˈra.ci]    [ko.to.ˈra.ci] (θνθνξάθη)  αγφξη: 2;6.10 

158) [ko.ko.ˈra.ci]    [ko.ko.ˈla.t
s
i] (θνθνξάθη)  αγφξη: 2;6.12 

159) [va.tra.ˈxa.ci]    [u.ta.ˈta.ci] (βαηξαράθη)  αγφξη: 2;6.19 

160) [a.lo.ˈγa.ci]    [a.lo.ˈla.ci] (αινγάθη)  αγφξη: 2;6.24 

161) [a.lo.ˈγa.ci]    [a.lo.ˈγa.t
s
i] (αινγάθη)  αγφξη: 2;6.24 

162) [pa.pa.ˈγa.los]    [pa.ka.ˈla.los] (παπαγάινο)  αγφξη: 2;7.7 

163) [ti.ˈle.fo.no]    [ti.ˈle.to.no] (ηειέθσλν)  αγφξη: 2;7.7 

164) [e.ˈle.fa.das]    [e.ˈle.ta.das] (ειέθαληαο)  αγφξη: 2;8 

165) [e.ˈle.fa.da]    [e.ˈde.da.da] (ειέθαληα)  αγφξη: 2;8 

166) [ka.la.ˈζa.ci]    [ka.la.ˈta.ti] (θαιαζάθη)  αγφξη: 2;8 

167) [va.tra.ˈxa.ci]    [va.la.ˈta.ci] (βαηξαράθη)  αγφξη: 2;8.14 

 

ε φιεο ηηο ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο (153 - 167) κε πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπιιαβψλ κεηαμχ ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ ελήιηθα θαη ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ παηδηνχ, 

ηα ζπκθσληθά ή θσλεεληηθά ηεκάρηα ηεο πξψηεο ζπιιαβήο, πνπ είλαη ζε φια ηα 

παξαδείγκαηα άηνλε, δε δηαδξακαηίδνπλ θαλέλα ξφιν είηε σο ππξνδφηεο είηε σο ζηφρνη 

αθνκνίσζεο. Μνλαδηθή εμαίξεζε ζε απηήλ ηελ ππφζεζε απνηειεί ην παξάδεηγκα (163). Γελ 

είλαη ηθαλφ φκσο λα αλαηξέζεη ηελ παξαπάλσ ππφζεζε, θαζψο εκθαλίδεηαη κφλν ζε κία ιέμε. 

Απηά ηα δεδνκέλα (153 - 167) δε ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε εξεπλεηψλ φηη ε επέθηαζε ηεο 

πξνζσδηαθήο ιέμεο γίλεηαη απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά θαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

.Α. ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο (π.ρ. Ben-David 

2001, Adam 2002, Adam θαη Bat-El 2008). 

 

4.4 Γεληθέο παξαηεξήζεηο σο πξνο ηε ζπκθσληθή αξκνλία ζην αγόξη 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα, έρνληαο πεξηγξάςεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ σο ππξνδφηεο θαη 

ζηφρνπο αθνκνίσζεο, ζα εμαρζνχλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε .Α. πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα ζπλνιηθά δεδνκέλα ηνπ αγνξηνχ. Πξνζζέηνληαο ηα εμαγφκελα κε 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο (24), ηα εμαγφκελα κε [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - 

ππξνδφηεο (164) θαη ηα εμαγφκελα κε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο (75) 
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θαηαιήγνπκε ζηα 263 ζπλνιηθά γισζζηθά δείγκαηα (βι. ελφηεηα 3.3, ζρήκα (9), ζει. 31) ηνπ 

αγνξηνχ πνπ παξνπζηάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο .Α. 

 

ρήκα 46. χκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο 

 

 

 

Όπσο δηαθαίλεηαη ζην ζρήκα (46) ηα ζχκθσλα πνπ πθίζηαληαη .Α. ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

είλαη ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] κε πνζνζηφ 70%, έπνληαη ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] κε 15,6%, χζηεξα ηα 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] κε 11,8% θαη ηέινο ηα εκίθσλα κε κφιηο 2,6%. Δπνκέλσο, βάζε ηνπ ζρήκαηνο 

(46) ε ηεξαξρία ησλ ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ γηα ην αγφξη είλαη ε εμήο (168): 

 

168) [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ] αγφξη ( >: επηθξαηεί ζην) 

 

πκπεξαζκαηηθά ηα δεδνκέλα ηνπ αγνξηνχ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηεξαξρήζεηο νξηζκέλσλ 

εξεπλεηψλ (π.ρ. Berg θαη Schade 2000, Rose 2000 βάζε ηνπ γαιιφθσλνπ παηδηνχ, βι. 

ελφηεηα 2.2 ζει. 18) θαη δηαθσλνχλ κε ηηο ηεξαξρήζεηο δηάθνξσλ εξεπλεηψλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ Αγγιηθή, νη νπνίεο παξαηίζεληαη μαλά εδψ σο (169α, β). 

 

169) α) [ΡΑΥΙΑΙΑ] > [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ( >: επηθξαηεί ζην) 

        β) [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ]  

     (π.ρ. Rose 2000: 175, Pater θαη Werle 2001: 119, Gormley 2003: 1, Gerlach 2010: 66 - 67) 

 

Δπνκέλσο κέζα απφ απηήλ ηελ έξεπλα επηβεβαηψλεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ αγνξηνχ φηη ε 

ππφζεζε ηνπ ππνπξνζδηνξηζκνχ ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ δελ είλαη θαζνιηθή (π.ρ. 

Goad 1997, Rose 2000), θαζψο ζηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην (168) θαηαιακβάλνπλ 

ηε δεχηεξε ζέζε θαη φρη ηελ ηειεπηαία, ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα. 

Αθφκε πην ελδηαθέξνλ απνηειεί ε ηεξάξρεζε ζην (168) αλ ζπγθξηζεί κε άιιεο πνπ αθνξνχλ 

ηε .Α. ζηελ Διιεληθή, ησλ νπνίσλ νη ηεξαξρήζεηο παξαηίζεληαη μαλά σο (170) θαη (171). 

 

170) [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ( >: επηθξαηεί ζην)      (Kappa 2001: 405) 

70%

(184)

11,8%

(31)

15,6%

(41)

2,6%

(7) [ΡΑΥΙΑΙΑ]

[ΥΔΙΛΙΚΑ]

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ]

Ηκίθσλα
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171) [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] > [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ]        (Tzakosta 2002: 639, Tzakosta 2007: 12) 

 

χκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζε ζην (170) επηβεβαηψλεηαη ν ππνπξνζδηνξηζκφο ησλ 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ θαζψο εληνπίδνληαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε, ελψ δελ 

επηβεβαηψλεηαη ν ππνπξνζδηνξηζκφο ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ απφ ηελ ηεξάξρεζε 

ζην (171), ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα σο ππξνδφηεο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο .Α., αθνχ θαηαιακβάλνπλ ηελ πξψηε ζέζε. ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο δηαπηζηψλεηαη φηη δελ επηβεβαηψλεηαη ν ππνπξνζδηνξηζκφο ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] 

ζπκθψλσλ, αιιά νχηε ζπκθσλνχλ θαη κε ηελ ηεξάξρεζε ζην (171), δηφηη νη θπξίαξρνη 

ππξνδφηεο ζηα εμαγφκελα ηνπ αγνξηνχ απαξηίδνληαη απφ ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα, ηα νπνία 

αθνκνηψλνληαη ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

(11,8% ή αιιηψο ζε 31 εμαγφκελα απφ ηα 263 γισζζηθά δείγκαηα ζπλνιηθά). Γίλεηαη ινηπφλ 

αληηιεπηφ φηη κέζα απφ ηξεηο έξεπλεο ζηελ Διιεληθή παξνπζηάδνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

ηεξαξρήζεηο σο πξνο ηα ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο .Α. 

 Ωο πξνο ηελ θπξίαξρε θαηεχζπλζε ηεο αθνκνίσζεο ζηα ζπλνιηθά εμαγφκελα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο .Α ηα πξάγκαηα είλαη πην μεθάζαξα, φπσο απεηθνλίδεηαη 

θαη ζην ζρήκα (47). 

 

ρήκα 47. Καηεχζπλζε αθνκνίσζεο 

 

 

 

Η θαηεχζπλζε ηεο αθνκνίσζεο πνπ ππεξέρεη πεξηζζφηεξν απφ ιίγν έσο πνιχ ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ είλαη ε ππνρσξεηηθή, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην πνζνζηφ 82,5% ηνπ 

ζρήκαηνο (47). Άξα, ηα δεδνκέλα ηνπ αγνξηνχ ζπκθσλνχλ κε εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

φηη δηαγισζζηθά ε ππνρσξεηηθή αθνκνίσζε ππεξέρεη ηεο πξνρσξεηηθήο (βι. γηα ηε 

Γεξκαληθή, Menn 1971, 1978, γηα ηελ Αγγιηθή, Smith 1973, γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, 

Cruttenden 1978, Vihman 1978, Levelt 2011, γηα ηελ Ακεξηθάληθε Αγγιηθή, Pater θαη Werle 

2001, Werle 2001, γηα ηελ Διιεληθή, Tzakosta 2002, 2007, γηα ηε Γαιιηθή, Rose θαη dos 

Santos 2004, γηα ηελ Δβξατθή, Gafni 2012, κεηαμχ άιισλ). ηελ Διιεληθή έρεη ππνζηεξηρηεί 

φηη ε πξνρσξεηηθή αθνκνίσζε ιακβάλεη ρψξα ππφ πξνυπνζέζεηο (Tzakosta 2002, 2007). 

82,5%

(217)

17,5%

(46)
ππνρσξεηηθή

πξνρσξεηηθή
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Όκσο, ζηα εμαγφκελα ηνπ αγνξηνχ κε πξνρσξεηηθή θαηεχζπλζε αθνκνίσζεο δελ εληνπίδεηαη 

λα δεκηνπξγείηαη ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ ή ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθσληθψλ 

ηεκαρίσλ. Αληίζεηα, παξαηεξείηαη λα εκθαλίδεηαη απφ δηζχιιαβεο ιέμεηο έσο πνιπζχιιαβεο 

ή πξνζσδηαθέο ιέμεηο ή ζηα φξηα ιέμεσλ ή ζε νιφθιεξεο θσλνινγηθέο θξάζεηο ή πξνηάζεηο 

θαη ζε δηαθφξσλ εηδψλ ζπκθσληθά ηεκάρηα. Δλδεηθηηθά παξέρνληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα 

κε πξνρσξεηηθή θαηεχζπλζε αθνκνίσζεο (172 - 176): 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

172) [zo.γra.ˈfi.za.me]    [vo.γa.ˈfi.za.me] (δσγξαθίδακε)  αγφξη: 2;8.28 

173) [a.lo.ˈγa.ci]    [a.lo.ˈla.ci] (αινγάθη)   αγφξη: 2;6.24 

174) [e.ˈγo ˈζe.lo ˈro.ðes tu]   [e.ˈγo ˈte.lo ˈlo. ɟe tu] (εγψ ζέισ ξφδεο ηνπ) αγφξη: 2;6.24 

175) [ˈblu.za]     [ˈbu.va] (κπινχδα)    αγφξη: 2;7.14 

176) [ˈe.çi ˈspa.si]    [ˈe.çi pa.ˈçi] (έρεη ζπάζεη)   αγφξη: 2;8 

 

Ωο πξνο ην είδνο αθνκνίσζεο ππεξέρεη αηζζεηά ε νιηθή έλαληη ηεο κεξηθήο, φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα (48). 

 

ρήκα 48. Δίδνο αθνκνίσζεο 

 

 

 

Να ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο ε νιηθή αθνκνίσζε κεηαμχ ησλ ελαξκνληδφκελσλ 

ηεκαρίσλ κπνξεί λα επηηπγράλεηαη κφλν κε αιιαγή σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο ή ηα 

Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο ή ηα Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο ή φισλ 

ησλ Γ.Υ. Βέβαηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ζηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ε 

κεξηθή θαη ε νιηθή αθνκνίσζε κνηξάδνληαη ην ίδην πνζνζηφ (50%), ελψ ζηα 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ε κεξηθή (68%) ππεξέρεη έλαληη ηεο νιηθήο (32%). 

Όκσο, ην ηειηθφ πνζνζηφ θαηαγξάθεηαη ππέξ ηεο νιηθήο κε 64,3% ιφγσ ηεο κεγάιεο 

θπξηαξρίαο ηεο (81,1%) έλαληη ηεο κεξηθήο (18,9%) φηαλ ππξνδφηεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο .Α. 

είλαη ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα. Σν ζρήκα (48) δε ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε 

35,7%

(94)
64,3%

(169)

κεξηθή

νιηθή
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εξεπλεηψλ φηη ζηνλ παηδηθφ ιφγν ε κεξηθή αθνκνίσζε εληνπίδεηαη ζπρλφηεξα ζε ζρέζε κε 

ηελ νιηθή (Berg 1992). 

 ε απηφ ην ζεκείν ζα δηαπηζησζεί πνην είδνο .Α. πξαγκαηνπνηείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο. 

 

ρήκα 49. Δίδνο ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (49) απφ ηα 263 γισζζηθά δείγκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηεο .Α., ζηα πεξηζζφηεξα δηαπηζηψλεηαη κεηαμχ ησλ ελαξκνληδφκελσλ ηεκαρίσλ αιιαγή 

κφλν σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο κε πνζνζηφ 66,9%. ε αξθεηά παξαηεξείηαη 

αιιαγή σο πξνο ηα Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο (22,1%), ελψ ιίγα παξνπζηάδνπλ 

αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. (6,5%). Διάρηζηα είλαη θαη απηά πνπ πεξηιακβάλνπλ αιιαγή σο πξνο 

ηα Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο (4,5%). Πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη ζηα 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο εληνπίδεηαη λα θπξηαξρεί ε αιιαγή κφλν 

ηνπ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο κε πνζνζηά 54,2% θαη 84,7% αληίζηνηρα θαη χζηεξα ε αιιαγή 

ησλ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο κε 29,2% θαη 6,1% αληίζηνηρα, ελψ ζηα 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν κε ηε κεηαβνιή ησλ Γ.Υ. 

ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο λα εκθαλίδεηαη πξψηε κε 54,7% θαη χζηεξα λα αθνινπζεί ε 

αιιαγή κφλν ηνπ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο κε 32%. 

ην επφκελν ζρήκα (50) γίλνληαη αληηιεπηέο νη θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ -

ππξνδνηψλ πνπ ήηαλ θπξίαξρεο ζε φια ηα είδε ηεο .Α. θαη χζηεξα ηα θπξίαξρα ζπκθσληθά / 

θσλεεληηθά ηεκάρηα μερσξηζηά γηα ην θάζε είδνο .Α. 

 

 

 

 

 

66,9%

(176)

22,1%

(58)

4,5%

(12)

6,5%

(17)
αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο

αιιαγή ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο
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ρήκα 50. χκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζε φια ηα είδε ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

 

 

Όπσο δηαθαίλεηαη ζην ζρήκα (50) ε πιεηνςεθία ησλ ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ απαξηίδεηαη 

απφ ηα [ηξηβφκελα] ζχκθσλα [x / ç, γ, f, v, s, z, ζ, ð] κε πνζνζηφ 57,8%. Σε δεχηεξε ζέζε 

θαηαιακβάλνπλ ηα [θιεηζηά] ζχκθσλα [k / c, g, p, b, t, d] κε 20,2%. Η ηξίηε ζέζε αλήθεη ζηα 

[πγξά] ζχκθσλα [l / ʎ, r] κε 9,1%. Αθνινπζνχλ ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα [u, o] κε 5,7%, ηα 

[έξξηλα] ζχκθσλα [m, n] κε 5,3%, θαη ηέινο ην [πξνζηξηβφκελν] ζχκθσλν [t
s
] κε 1,9%. Σν 

γεγνλφο φηη ηα [πγξά] ζχκθσλα βξίζθνληαη ζηελ ηξίηε ζέζε θαη φηη εληνπίδνληαη νξηζκέλα 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα ζηε δεχηεξε ζέζε [t, d] απνηειεί έλδεημε φηη ε ππφζεζε ηνπ 

ππνπξνζδηνξηζκνχ ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ δελ είλαη θαζνιηθή (π.ρ. Goad 1997, 

Rose 2000) θαη ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε εξεπλεηψλ φηη ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απηά ζηα ζχκθσλα - ππξνδφηεο (π.ρ. Berg θαη Schade 2000, Rose 

2000, Tzakosta 2002, Tzakosta 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,2%

(53)

57,8%

(152)

1,9%

(5)

5,3%

(14)

9,1%

(24)

5,7%

(15)
[θιεηζηά] [k / c, g, p, b, t, d] 

[ηξηβφκελα] [x / ç, γ, f, v, s, z, ζ, ð]

[πξνζηξηβφκελα] [ts]

[έξξηλα] [m, n]

[πγξά] [l / ʎ, r]

θσλήεληα [u, o]



68 
 

ρήκα 51. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα σο ππξνδφηεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (51) ε ηεξαξρία ζηα 21 ζπλνιηθά ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα 

είλαη ε εμήο: 

 

1
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [v] 119 / 263 εμαγφκελα, 45,2% 

2
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [t] 19 / 263 εμαγφκελα, 7,2% 

3
o
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [p] 18 / 263 εμαγφκελα, 6,8% 

4
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [l / ʎ] 17 / 263 εμαγφκελα, 6,5% 

5
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [k / c], [n] 12 / 263 εμαγφκελα, 4,5% 

7
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην / θσλεεληηθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [f], [o] 9 / 263 εμαγφκελα, 3,4% 

9
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [γ], [s], [r] 7 / 263 εμαγφκελα, 2,7% 

4,5%

(12)

0,4%

(1)

6,8%

(18)
0,4%

(1)

7,2%

(19)

0,8%

(2)1,5%

(4)
2,7%

(7) 3,4%

(9)

45,2%

(119)

2,7%

(7)

1,1%

(3)

0,8%

(2)
0,4%

(1)

1,9%

(5)

0,8%

(2)

4,5%

(12)

6,5%

(17)

2,7%

(7)

2,3%

(6)
3,4%

(9)

[k / c]   [g] 

[p] [b] 

[t] [d]

[x / ç]   [γ]  

[f] [v] 

[s] [z]

[ζ] [ð]

[ts] [m] 

[n] [l / ʎ]

[r] [u]

[o]



69 
 

12
ν
 θσλεεληηθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [u] 6 / 263 εμαγφκελα, 2,3% 

13
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [t

s
] 5 / 263 εμαγφκελα, 1,9% 

14
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [x / ç] 4 / 263 εμαγφκελα, 1,5% 

15
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [z] 3 / 263 εμαγφκελα, 1,1% 

16
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [d], [ζ], [m] 2 / 263 εμαγφκελα, 0,8% 

19
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [g], [b], [ð] 1 / 263 εμαγφκελα, 0,4% 

 

Σν ζχκθσλν πνπ ππξνδνηεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φια ηα είδε ηεο .Α. είλαη ην [ηξηβφκελν] 

[v]. Αμηνπξφζεθην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηνπο πξψηνπο πέληε ππξνδφηεο ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 

έλαο απφ κία θαηεγνξία ζπκθψλσλ. Με άιια ιφγηα o 1
νο

 φπσο αλαθέξζεθε είλαη ην 

[ηξηβφκελν] ζχκθσλν [v], ν 2
νο

 θαη ν 3
νο

 ππξνδφηεο είλαη ηα δχν [θιεηζηά] ζχκθσλα [t, p], o 

4
νο

 ην [πγξφ] [l / ʎ] θαη ν 5
νο

 ην [θιεηζηφ] [k / c] θαη [έξξηλν] [n]. Σα [ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα 

[u, o] βξίζθνληαη πην ρακειά (12
ν
 θαη 7

ν
 αληίζηνηρα). Δπίζεο, πνιχ ρακειά βξίζθνληαη θαη ηα 

[πξνζηξηβφκελα] πνπ απνηεινχληαη απφ ην [t
s
] (13

ν
). 

 ηα επφκελα ζρήκαηα (52 - 59) ζα πεξηγξαθνχλ νη θνξπθαίεο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ 

/ θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ αλά είδνο .Α. θαζψο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ζπκθσληθά / 

θσλεεληηθά ηεκάρηα γηα θάζε είδνο .Α. 

 

ρήκα 52. χκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

Ωο πξνο ηελ αιιαγή ηνπ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο ηελ πιεηνςεθία ησλ ππξνδνηψλ 

απνηεινχλ ηα [ηξηβφκελα] [x / ç, γ, f, v, s, z, ζ, ð] κε πνζνζηφ 75,6%. Αθνινπζνχλ ηα 

[θιεηζηά] [k, p, b, t, d] κε 15,3%. Σελ ηξίηε ζέζε θαηαιακβάλεη ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ [o] 

κε 4%. Έπεηαη ην [πξνζηξηβφκελν] [t
s
] κε 2,8%, χζηεξα ην [έξξηλν] [n] κε 1,7% θαη ηέινο ην 

[πγξφ] [r] κε 0,6%, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην ζρήκα (52). 

15,3%

(27)

75,6%

(133)

2,8%

(5)1,7%

(3)
0,6%

(1)

4%

(7)

[θιεηζηά] [k, p, b, t, d] 

[ηξηβφκελα] [x / ç, γ, f, v, s, z, ζ, ð]

[πξνζηξηβφκελα] [ts]

[έξξηλα] [n]

[πγξά] [r]

θσλήεληα [o]
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ρήκα 53. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο 

 

 

 

Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (53) ζηελ αιιαγή ηνπ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο κεηαμχ ησλ 

ελαξκνληδφκελσλ ηεκαρίσλ ε ηεξαξρία ζηα 16 ζπλνιηθά ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα σο 

ππξνδφηεο είλαη ε εμήο: 

 

1
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [v] 114 / 176 εμαγφκελα, 64,8% 

2
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [p] 12 / 176 εμαγφκελα, 6,8% 

3
ν
 ζπκθσληθφ / θσλεεληηθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [k], [t], [o]  7 / 176 εμαγφκελα, 4% 

6
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [f], [t

s
] 5 / 176 εμαγφκελα, 2,8% 

8
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [x / ç], [γ], [s], [n] 3 / 176 εμαγφκελα, 1,7% 

12
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [z], [ζ] 2 / 176 εμαγφκελα, 1,1% 

14
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [b], [ð], [r] 1 / 176 εμαγφκελα, 0,6% 

4%

(7) 6,8%

(12) 0,6%

(1)

4%

(7) 1,7%

(3)
1,7%

(3)

2,8%

(5)

64,8%

(114)

1,1%

(2)

1,7%

(3)

2,8%

(5)

1,1%

(2)

0,6%

(1)

0,6%

(1)

1,7%

(3)

4%

(7)

[k]   [p]

[b] [t]

[x / ç]   [γ]  

[f] [v] 

[s] [z]

[ζ] [ð]

[ts] [n]

[r] [o]
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Σν ζχκθσλν πνπ ππξνδνηεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηε δηαδηθαζία ηεο .Α. σο πξνο ηελ 

αιιαγή ηνπ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο κεηαμχ ησλ ελαξκνληδφκελσλ ηεκαρίσλ είλαη ην 

[ηξηβφκελν] [v]. Αθνινπζνχλ ηα [θιεηζηά] [p, t, k] θαη ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ [o] ελψ αξθεηά 

ςειά βξίζθνληαη αθφκε ην [ηξηβφκελν] [f] θαη ην [πξνζηξηβφκελν] [t
s
]. Δπηπιένλ, σο πξνο 

ηελ αιιαγή ηνπ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο αξθεηά ρακειά βξίζθνληαη ην [έξξηλν] ζχκθσλν 

[n] θαη ην [πγξφ] ζχκθσλν [r]. 

 

ρήκα 54. χκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

Ωο πξνο ηελ αιιαγή ησλ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο παξαηεξείηαη φηη θπξίαξρνη 

ππξνδφηεο είλαη ηα [θιεηζηά] [k / c, p, t, d] κε πνζνζηφ 34,5%, επηβεβαηψλνληαο ππνζέζεηο 

εξεπλεηψλ (Tzakosta 2007) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη φισλ ησλ εηδψλ ηα [θιεηζηά] κπνξνχλ λα 

ππξνδνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο .Α. σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηξφπνπ άξζξσζεο. ηε δεχηεξε 

ζέζε κε πνζνζηφ 32,8% βξίζθνληαη ηα [πγξά] [l / ʎ, r], θαλεξψλνληαο γηα αθφκε κία θνξά 

φηη ε ππφζεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ ππνπξνζδηνξηζκνχ ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ δελ 

είλαη θαζνιηθή (π.ρ. Goad 1997, Rose 2000). ηελ ηξίηε ζέζε εληνπίδνληαη ηα [ηξηβφκελα] [x, 

γ, f, v, s, z] κε πνζνζηφ 15,5%, έπεηηα ηα [έξξηλα] [m, n] κε πνζνζηφ 13,8%, ελψ  ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε βξίζθνληαη ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα [u, o] κε 3,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,5%

(20)

15,5%

(9)
13,8%

(8)

32,8%

(19)

3,4%

(2) [θιεηζηά] [k / c, p, t, d] 

[ηξηβφκελα] [x, γ, f, v, s, z]

[έξξηλα] [m, n]

[πγξά] [l / ʎ, r]

θσλήεληα [u, o]
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ρήκα 55. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη 

ηξφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (55) σο πξνο ηελ αιιαγή ησλ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο ηα 

16 ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 

1
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [l / ʎ] 14 / 58 εμαγφκελα, 24,2% 

2
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [t] 12 / 58 εμαγφκελα, 20,7% 

3
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [n] 7 / 58 εμαγφκελα, 12,1% 

4
o
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [r] 5 / 58 εμαγφκελα, 8,6% 

5
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [k / c] 4 / 58 εμαγφκελα, 6,9% 

6
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [p], [v] 3 / 58 εμαγφκελα, 5,2% 

8
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [γ], 2 / 58 εμαγφκελα, 3,5% 

9
ν
 ζπκθσληθφ / θσλεεληηθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [d], [x], [f], [s], [z], [m], [u], [o] 1 / 58 

εμαγφκελα, 1,7% 

 

Παξαηεξείηαη φηη ζηελ αιιαγή ησλ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο ηηο πέληε πξψηεο 

ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ [πγξά] ζχκθσλα [l / ʎ, r], [θιεηζηά] [t, k / c] θαη ην [έξξηλν] [n], κε ηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά λα θέξνπλ ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] [t, l / ʎ, r, n] 

θάηη ην νπνίν θαλεξψλεη φηη ε ππφζεζε ηνπ ππνπξνζδηνξηζκνχ ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] 

6,9%

(4) 5,2%

(3)

20,7%

(12)

1,7%

(1)
1,7%

(1)
3,5%

(2)

1,7%

(1)
5,2%

(3)

1,7%

(1)

1,7%

(1)

1,7%

(1)

12,1%

(7)

24,2%

(14)

8,6%

(5)

1,7%

(1)

1,7%

(1)

[k / c]   [p] 

[t] [d]

[x] [γ]  

[f] [v]

[s] [z]

[m] [n]

[l / ʎ] [r]

[u] [o]
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ζπκθψλσλ δελ είλαη θαζνιηθή (π.ρ. Goad 1997, Rose 2000). Δπίζεο, νη αξθεηά πςειέο ζέζεηο 

ησλ [θιεηζηψλ] ζπκθψλσλ [t, k / c] ζπκθσλνχλ κε ηελ ππφζεζε φηη ππξνδνηνχλ πην εχθνια 

ηε .Α. σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηξφπνπ άξζξσζεο (Tzakosta 2007). 

 

ρήκα 56. χκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο 

 

 

 

Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (56) σο πξνο ηελ αιιαγή ησλ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

ηελ 1
ε
 ζέζε κνηξάδνληαη κε πνζνζηφ 33,3% ηα [θιεηζηά] [k, p], ηα [ηξηβφκελα] [γ, s] θαη ηα 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα [u, o]. Παξαηεξείηαη φηη ζηελ αιιαγή ησλ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο δε ζπκκεηέρνπλ νη θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ [πξνζηξηβφκελα], [έξξηλα] θαη 

[πγξά].  

 

ρήκα 57. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (57) σο πξνο ηελ αιιαγή ησλ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

ηα 6 ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

33,3%

(4)

33,3%

(4)

33,3%

(4)

[θιεηζηά] [k, p] 

[ηξηβφκελα] [γ, s]

θσλήεληα [u, o]

8,3%

(1)

25%

(3)

8,3%

(1)

25%

(3)

25%

(3)

8,3%

(1)

[k]   [p] 

[γ]  [s]

[u] [o]
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1
ν
 ζπκθσληθφ / θσλεεληηθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [p], [s], [u] 3 / 12 εμαγφκελα, 25% 

4
ν
 ζπκθσληθφ / θσλεεληηθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [k], [γ], [o] 1 / 12 εμαγφκελα, 8,3% 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (57) θαίλεηαη φηη ζπκκεηέρνπλ νη θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ [θιεηζηά], 

[ηξηβφκελα] θαη ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα σο ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ησλ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο ελψ δε ζπκκεηέρνπλ ηα [πξνζηξηβφκελα], ηα [έξξηλα] θαη ηα 

[πγξά] ζχκθσλα. 

 

ρήκα 58. χκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο 

 

 

 

Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (58) σο πξνο ηελ αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. εληνπίδνληαη πξψηα ηα 

[ηξηβφκελα] ζχκθσλα [γ, f, v] κε πνζνζηφ 35,3%, έπνληαη ηα [πγξά] [l / ʎ, r] κε 23,5%. ηελ 

πξνηειεπηαία ζέζε βξίζθνληαη ηα [έξξηλα] ζχκθσλα [m, n] κε 17,6%, ελψ ηελ ηειεπηαία 

ζέζε κε πνζνζηφ 11,8% κνηξάδνληαη ηα [θιεηζηά] ζχκθσλα [g, d] θαη ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ 

[u]. ηε κεηαβνιή φισλ ησλ Γ.Υ. ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ησλ ζπκθψλσλ εθηφο 

ησλ [πξνζηξηβφκελσλ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,8%

(2)

35,3%

(6)
17,6%

(3)

23,5%

(4)

11,8%

(2)

[θιεηζηά] [g, d] 

[ηξηβφκελα] [γ, f, v]

[έξξηλα] [m, n]

[πγξά] [l / ʎ, r]

θσλήεληα [u]
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ρήκα 59. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, ηξφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (59) σο πξνο ηελ αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. ηα 10 ζπκθσληθά / 

θσλεεληηθά ηεκάρηα θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 

1
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [f] , [l / ʎ] 3 / 17 εμαγφκελα, 17,6% 

3
ν
 ζπκθσληθφ / θσλεεληηθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [v], [n], [u]  2 / 17 εμαγφκελα, 11,8% 

6
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [g], [d], [γ], [m], [r], 1 / 17 εμαγφκελα, 5,88% 

 

Παξαηεξείηαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ησλ ζπκθψλσλ [θιεηζηά], 

[ηξηβφκελα], [έξξηλα], [πγξά] θαη ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ [u] σο ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή φισλ 

ησλ Γ.Υ. εθηφο απφ ηα [πξνζηξηβφκελα]. 

 ηα επφκελα ζρήκαηα (60 - 61) ζα δηαπηζησζεί απφ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

αγνξηνχ αλ ν ηφλνο επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία ηεο .Α. 

 

ρήκα 60. Δπίδξαζε ηνπ ηφλνπ ζηε ζπκθσληθή αξκνλία 

 

 

5,88%

(1) 5,88%

(1)
5,88%

(1)

17,6%

(3)

11,8%

(2)

5,88%

(1)

11,8%

(2)

17,6%

(3)

5,88%

(1)

11,8%

(2) [g]   [d]

[γ]  [f] 

[v] [m]

[n] [l / ʎ]

[r] [u]

23,2%

(61)

76,8%

(202)

ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή
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Όπσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα (60) ν ηφλνο ζηα δεδνκέλα ηνπ αγνξηνχ δελ ππαγνξεχεη ηε .Α., 

θαζψο ην πνζνζηφ 23,2% πνπ αθνξά ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή είλαη πνιχ κηθξφ ζε 

ζχγθξηζε κε ην πνζνζηφ 76,8% πνπ αθνξά ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή. 

 

ρήκα 61. Θέζε ηνπ ζπκθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (61) ην πνζνζηφ 20,5% πνπ αθνξά ηε ζέζε ηνπ ζπκθψλνπ - ζηφρνπ 

αθνκνίσζεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή είλαη πνιχ κηθξφ ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ 79,5% πνπ 

αθνξά ηε ζέζε ηνπ ζπκθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο ζε άηνλε ζπιιαβή. Σέινο απφ φια ηα 

γισζζηθά δείγκαηα ηνπ αγνξηνχ παξαηεξνχληαη 9 / 263 πεξηπηψζεηο κε ηνλ ππξνδφηε θαη ην 

ζηφρν αθνκνίσζεο ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ηνληζκέλε ζπιιαβή θαη 157 / 263 πεξηπηψζεηο 

φπνπ ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή άηνλε 

ζπιιαβή. Δπνκέλσο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αθνκνίσζεο ηα ελαξκνληδφκελα ηεκάρηα 

εληνπίδνληαη ζε άηνλεο ζπιιαβέο θαη γηα απηφ ην ιφγν ε επίδξαζε ηνπ ηφλνπ δε θαίλεηαη λα 

αλακεηγλχεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο .Α ζηα δεδνκέλα ηνπ αγνξηνχ. 

 

4.5 Κνηλά θαηλόκελα ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ], [ΥΔΙΛΙΚΑ] θαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] 

ζύκθσλα 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα πεξηγξαθνχλ θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 

ζπκθψλσλ αιιά θαη θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζε παξαπάλσ απφ κία θαηεγνξίεο 

ζπκθψλσλ ζηα δεδνκέλα κε .Α. ηνπ αγνξηνχ. 

 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

177) [xar.to.ˈma.di.la]    [nu.nu.ˈma.di.ga] (ραξηνκάληηια)  αγφξη: 2;5.6 

178) [e.ˈγo ˈpi.ra ma.ζi.ˈti]   [e.ˈγo ˈpi.la ka.ti.ˈti] (εγψ πήξα καζεηή) αγφξη: 2;6.17 

179) [ˈko.ci.no]    [ˈko.t
s
i.ko] (θφθθηλν)   αγφξη: 2;8.28 

180) [ˈe.xu.me tra.ˈba.la]   [ˈe.ku.me ka.ˈba.la] (έρνπκε ηξακπάια) αγφξη: 2;10.9 

181) [ci a.ˈfto ˈi.ne o ˈde.nis]   [ci a.ˈfto ˈi.ne o ˈɟe.ni] (θη απηφ είλαη ν Νηέλεο) αγφξη: 

20,5%

(54)

79,5%

(209)

ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ζε άηνλε ζπιιαβή
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                                                                                                                                            2;6.24 

182) [e.ˈγo ˈζe.lo ˈro.ðes tu]   [e.ˈγo ˈte.lo ˈlo. ɟe tu] (εγψ ζέισ ξφδεο ηνπ) αγφξη: 2;6.24 

183) [ˈe.çi ˈspa.si]    [ˈe.çi pa.ˈçi] (έρεη ζπάζεη)   αγφξη: 2;8 

 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

184) [zo.γra.ˈfi.za.me]    [vo.γa.ˈfi.za.me] (δσγξαθίδακε)  αγφξη: 2;8.28 

185) [zo.γra.ˈfi.zu.ne]    [vo.γa.ˈfi.zu.ne] (δσγξαθίδνπλε)  αγφξη: 2;8.28 

186) [zo.γra.ˈfi.zi]    [vo.γa.ˈfi.zi] (δσγξαθίδεη)   αγφξη: 2;8.28 

187) [ˈsi.ne.fo]     [ˈmu.e.fo] (ζχλλεθν)    αγφξη: 2;8 

188) [fa.ji.ˈta]     [pa.i.ˈpa] (θαγεηά)    αγφξη: 2;8.7 

189) [ˈγa.la ˈi.ne a.ˈfto]    [ˈva.la ˈi ˈto] (γάια είλαη απηφ)  αγφξη: 2;5.6 

190) [ˈo.çi a.ˈpo ˈpi.so]    [ˈo.fi a.ˈpo ˈpi.so] (φρη απφ πίζσ)  αγφξη: 2;8.7 

 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

191) [a.sti.no.mi.ˈkos]    [a.sti.mi.ˈnos] (αζηπλνκηθφο)   αγφξη: 2;8.7 

192) [a.lo.ˈγa.ci]    [ˈγa.t
s
i] (αινγάθη)    αγφξη: 2;6.17 

193) [a.lo.ˈγa.ci]    [a.lo.ˈγa.t
s
i] (αινγάθη)   αγφξη: 2;6.24 

194) [ti.ˈle.fo.no]    [ti.ˈle.to.no] (ηειέθσλν)   αγφξη: 2;7.7 

195) [va.ˈɟe.lis]    [la.ˈɟe.i] (Βαγγέιεο)    αγφξη: 2;4.22 

196) [ˈko.ci.no]    [ˈto.ti.no] (θφθθηλν (κ))   αγφξη: 2;5.6 

197) [çe.ˈlo.na]     [ne.ˈlo.na] (ρειψλα)    αγφξη: 2;6.12 

198) [zo.ˈa.ci]     [zo.ˈa.t
s
i] (δσάθη)    αγφξη: 2;6.12 

199) [ˈko.li.sa a.ˈfto]    [ˈto.li.sa a.ˈto] (θφιιεζα απηφ)  αγφξη: 2;6.17 

200) [fa.ji.ˈta]     [ta.i.ˈta] (θαγεηά)    αγφξη: 2;8 

201) [to ˈko.ci.no]    [to ˈko.t
s
i.no] (ην θφθθηλν)   αγφξη: 2;8 

202) [va.ˈɟe.li]     [da.ˈde.li] (Βαγγέιε)    αγφξη: 2;8.7 

203) [sci.ˈla.ci]     [ci.ˈla.t
s
i] (ζθπιάθη)    αγφξη: 2;8.28 

204) x2 [ce a.ˈfto]    [ta.ˈto] (θαη απηφ)    αγφξη: 2;6.10 

205) [ˈo.çi ˈi.ne]    [ˈo.si ˈi.ne] (φρη είλαη)   αγφξη: 2;8 

206) [ce a.ˈftos]    [ta.ˈtos] (θαη απηφο)    αγφξη: 2;8.7 

 

Σα παξαδείγκαηα (177 - 206) θαλεξψλνπλ ηε δπλακηθή ηεο .Α. θαζψο απνηεινχλ φια 

παξαδείγκαηα αξκνλίαο απφ απφζηαζε. πκθσλνχλ κε ηηο απφςεηο εξεπλεηψλ φηη ε .Α. 

κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε νιφθιεξε πξνζσδηαθή ιέμε (Tzakosta 2002), ζηα φξηα ιέμεσλ (π.ρ. 

Donahue 1986, Matthei 1989, Macken 1992), ζε νιφθιεξε θξάζε ή πξφηαζε (Tzakosta 
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2002) θαη ζε πνιπζχιιαβεο ιέμεηο (Tzakosta 2002). Δπίζεο, ηα αλσηέξσ παξαδείγκαηα (177 

- 206) ζπκθσλνχλ κε απφςεηο πνπ επηζεκαίλνπλ φηη ηα ελδηάκεζα ηεκάρηα δε θαίλεηαη λα 

παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αθνκνίσζεο (βι. γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, 

Berg θαη Schade 2000, Hansson 2001, Levelt 2011, Rose 2011, γηα ηελ Διιεληθή, Tzakosta 

2002, γηα ηελ Δβξατθή, Gafni 2012, κεηαμχ άιισλ). Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη ζπκθσλνχλ κε 

ηελ αξρή ηεο Δπέθηαζεο (principle of Extension, Cole θαη Kisseberth 1994: 4, βι. ελφηεηα 

2.4, ζει. 23). Ωζηφζν, παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο ηνπηθφηεηαο (Locality Condition, 

Archangeli θαη Pulleyblank 1987: 20, βι. ελφηεηα 2.2, ζει. 19 - 20). 

 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

207) [xar.to.ˈma.di.la]   [nu.nu.ˈma.di.ga] (ραξηνκάληηια)  αγφξη: 2;5.6 

208) [pa.pa.ˈγa.los]   [pa.ka.ˈla.los] (παπαγάινο)   αγφξη: 2;7.7 

209) [for.ti.ˈγo]    [ˈo.pçi.o] (θνξηεγφ)    αγφξη: 2;4.22 

210) [ˈd
z
a.ci]    [ˈga] (ηδάθη)     αγφξη: 2;8.7 

 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

211) [a.na.ˈpti.ra]   [a.ma.ˈti.la] (αλαπηήξα)   αγφξη: 2;8 

212) [ʎo.ˈda.ri]    [ˈba.li] (ιηνληάξη)    αγφξη: 2;5.6 

213) [ˈγa.la ˈi.ne a.ˈfto]   [ˈva.la ˈi ˈto] (γάια είλαη απηφ)  αγφξη: 2;5.6 

 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

214) [xar.to.ˈma.di.la]   [nu.nu.ˈma.di.ga] (ραξηνκάληηια)  αγφξη: 2;5.6 

215) [a.sti.no.mi.ˈkos]   [a.sti.mi.ˈnos] (αζηπλνκηθφο)   αγφξη: 2;8.7 

216) [por.to.ˈka.li]   [a.ˈt
s
a.li] (πνξηνθάιη)   αγφξη: 2;5.6 

217) [a.lo.ˈγa.ci]   [ˈγa.t
s
i] (αινγάθη)    αγφξη: 2;6.17 

218) x2 [ple.i.mo.ˈbil]   [be.lo.ˈbi] (πιετκνκπίι)   αγφξη: 2;10.9 

219) [va.ˈɟe.li]    [la.ˈɟe.i] (Βαγγέιε)    αγφξη: 2;4.22 

220) [sta.ˈfi.ʎa]    [ˈt
s
i.d

z
i.a] (ζηαθχιηα)   αγφξη: 2;4.24 

221) [kre.ˈva.ti]   [ce.ˈla.ti] (θξεβάηη)    αγφξη: 2;8.7 

222) [ˈko.ci.no]   [ˈko.t
s
i] (θφθθηλν)    αγφξη: 2;8.14 

223) [ˈko.ci.no]   [ˈko.t
s
i.ko] (θφθθηλν)   αγφξη: 2;8.28 

224) [sci.ˈla.ci]    [ci.ˈla.t
s
i] (ζθπιάθη)    αγφξη: 2;8.28 

225) [ði.ˈko mu]   [ˈto mu] (δηθφ κνπ)    αγφξη: 2;4.22 

226) [ˈpir.γo]    [ˈpi.do] (πχξγν)    αγφξη: 2;5.6 
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ηα παξαδείγκαηα (207 - 226) παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο αδηαθαλνχο .Α. (Kappa π.ε.). 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (βι. 2.6, ζει. 27 - 28) ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηλφκελν κπνξεί λα πξνθχςεη κε δχν ηξφπνπο. ηνλ πξψην δελ παξνπζηάδεηαη θαζφινπ 

ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ παηδηνχ ην ζχκθσλν - ππξνδφηεο πνπ ππήξρε ζηνλ εμαγφκελν ηχπν 

ηνπ ελήιηθα. Παίξλνληαο γηα παξάδεηγκα ην (222) παξαηεξείηαη φηη ην ζχκθσλν [n] κε Γ.Υ. 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, έξξηλν, +ερεξφ] εθρσξεί ηνλ ηφπν άξζξσζήο ηνπ ζην ζχκθσλν [c] κε Γ.Υ. 

[ΡΑΥΙΑΙΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] θαη ην κεηαηξέπεη ζε [t
s
]. Σν ζχκθσλν [n] πνπ ππξνδφηεζε ηε 

.Α. δελ πξαγκαηψλεηαη ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ παηδηνχ [ˈko.t
s
i], θαζψο έρεη απαιεηθζεί 

νιφθιεξε ε ηειεπηαία ζπιιαβή. Γηα λα πξνθχςεη ν εμαγφκελνο ηχπνο [ˈko.t
s
i] πξέπεη νη 

θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο λα είλαη δηαηεηαγκέλεο ελ ζεηξά (Κάππα ππφ έθδνζε: 154), δειαδή 

πξψηα πξαγκαηνπνηείηαη ε αθνκνίσζε ηνπ ζπκθψλνπ [c] απφ ην [n] θαη χζηεξα απαιείθεηαη 

ην [n]. Ο δεχηεξνο ηξφπνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ε αδηαθαλήο .Α. είλαη αλ ν ππξνδφηεο 

ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ παηδηνχ πξαγκαησζεί αιιά κε δηαθνξεηηθά Γ.Υ. Βάζε ηνπ 

παξαδείγκαηνο (208) ην ζχκθσλν [γ] κε Γ.Υ. [ΡΑΥΙΑΙΟ, +δηαξθέο, +ερεξφ] δίλεη ηνλ ηφπν 

άξζξσζήο ηνπ ζην [p] κε Γ.Υ. [ΥΔΙΛΙΚΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] κεηαηξέπνληάο ην ζε [k]. 

Ωζηφζν, ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ παηδηνχ [pa.ka.ˈla.los] ζηε ζέζε ηνπ ζπκθψλνπ [γ] έρεη 

πξαγκαησζεί ην [l] ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, πιεπξηθφ, +ερεξφ]. Παξ‟ 

φια απηά ην ζχκθσλν [γ] έρεη πξνιάβεη λα κεηαηξέςεη ην ζχκθσλν [p] ζε [k] θαη κεηά έρεη 

αθνκνησζεί απφ ην [l] ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο θαη έρεη κεηαηξαπεί θαη ην ίδην ζε [l]. Άξα, 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη θσλνινγηθνί θαλφλεο είλαη δηαηεηαγκέλνη ελ ζεηξά (Κάππα ππφ 

έθδνζε: 154), δειαδή πξψηα ην [p] αθνκνηψλεηαη απφ ην [γ] θαη χζηεξα ην [γ] αθνκνηψλεηαη 

απφ ην [l] θαη δελ κπνξεί λα ζπκβεί ην αληίζηξνθν θαζψο δελ ζα πξνθχςεη ην εμαγφκελν 

[pa.ka.ˈla.los]. Απηά είλαη ινηπφλ ηα δχν θαηλφκελα (.Α. απφ απφζηαζε, αδηαθαλήο .Α.) 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ. 

Σψξα ζα πεξηγξαθνχλ νξηζκέλα θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο. 

 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

227) [pu sku.ˈpi.zu.me]    [ku ko.ˈpi.zu.me] (πνπ ζθνππίδνπκε)  αγφξη: 2;8.7 

228) [to ko.ˈli.so]    [ko ko.ˈli.so] (ην θνιιήζσ)   αγφξη: 2;6.17 

229) [e.ˈci pu ˈka.nu.me]   [e.ˈci ku ˈka.nu.me] (εθεί πνπ θάλνπκε) αγφξη: 2;8.7 

 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

230) [ˈpa.te na ˈpa.re.te]   [ˈpa pa ˈpa.le.te] (πάηε λα πάξεηε)  αγφξη: 2;8.28 

231) [ζa ˈfi.ji]     [pa ˈpi.ji] (ζα θχγεη)    αγφξη: 2;6.24 
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232) x2 [ζa ˈpe.si]    [pa ˈpe.si] (ζα πέζεη)    αγφξη: 2;8 

 

ηα παξαδείγκαηα (227 - 232) παξαηεξείηαη φηη ε αθνκνίσζε ησλ ελαξκνληδφκελσλ 

ζπκθσληθψλ ηεκαρίσλ ιακβάλεη ρψξα ζηα πιαίζηα πξνζσδηαθήο ιέμεο. Δηδηθφηεξα, ην 

ζχκθσλν ηεο πξψηεο ζπιιαβήο [p, t, n, ζ] αθνκνηψλεηαη σο πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο ηνπ 

ζπκθψλνπ πνπ αθνινπζεί [k, p, f]. Δπνκέλσο φιεο νη θαηεπζχλζεηο ηεο αθνκνίσζεο θέξνπλ 

ππνρσξεηηθή θνξά, δειαδή ην ζχκθσλν - ζηφρνο αθνκνίσζεο πξνεγείηαη ηνπ ζπκθψλνπ - 

ππξνδφηε. Σα παξαδείγκαηα (227 - 232) ζπκθσλνχλ κε ηελ ππφζεζε φηη ε .Α. ζηα 

ελδηάκεζα αλαπηπμηαθά ζηάδηα κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζηα πιαίζηα νιφθιεξεο πξνζσδηαθήο 

ιέμεο (Tzakosta 2002). 

 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

233) [pa.pa.ˈγa.los]   [pa.ka.ˈla.los] (παπαγάινο)   αγφξη: 2;7.7 

234) [pu sku.ˈpi.zu.me]   [ku ko.ˈpi.zu.me] (πνπ ζθνππίδνπκε)  αγφξη: 2;8.7 

235) x2 [kse.pa.ˈγo.ni]   [t
s
u.ka.ˈγo.ni] (μεπαγψλεη)   αγφξη: 2;8.7 

236) [so.ko.ˈla.ta]   [ko.ko.ˈla.ta] (ζνθνιάηα)   αγφξη: 2;8.28 

237) [so.ko.ˈla.tes]   [ko.ko.ˈla.tes] (ζνθνιάηεο)   αγφξη: 2;8.28 

 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

238) [po.di.ˈka.ci]   [bo.bi.ˈka.ci] (πνληηθάθη)   αγφξη: 2;7.7 

239) [ar.ku.ˈδa.ci]   [a.bu.ˈba.ci] (αξθνπδάθη)   αγφξη: 2;7.14 

240) [a.na.ˈpti.ra]   [a.ma.ˈti.la] (αλαπηήξα)   αγφξη: 2;8 

241) [ru.xa.ˈla.ca]   [bu.ka.ˈla.ca] (ξνπραιάθηα)   αγφξη: 2;8.7 

242) [zo.γra.ˈfi.zi]   [vo.γa.ˈfi.zi] (δσγξαθίδεη)   αγφξη: 2;8.28 

 

Βάζε ησλ παξαδεηγκάησλ (233 - 242) παξαηεξείηαη ζηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΥΔΙΛΙΚΑ] 

ζχκθσλα - ππξνδφηεο φηη ζε φιεο ηηο ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο κε πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζπιιαβψλ ζε εμαγφκελν ηχπν ελήιηθα θαη εμαγφκελν ηχπν παηδηνχ, ην ζχκθσλν ηεο 

ηειεπηαίαο ζπιιαβήο, πνπ είλαη ζε φια ηα αλσηέξσ παξαδείγκαηα άηνλε, δε δηαδξακαηίδεη 

θαλέλα ξφιν είηε σο ππξνδφηεο είηε σο ζηφρνο αθνκνίσζεο. Να ππελζπκηζηεί φηη θάηη 

αλάινγν παξαηεξήζεθε θαη ζηηο πεληαζχιιαβεο ιέμεηο κε [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

(βι. ππνελφηεηα 4.3.2.2, ζει. 54 – 55, παξαδείγκαηα 135 - 138). Σα δεδνκέλα ζπκθσλνχλ κε 

ηελ ππφζεζε εξεπλεηψλ (π.ρ. Ben-David 2001, Adam 2002, Adam θαη Bat-El 2008) φηη ε 

επέθηαζε ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο γίλεηαη απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά μεθηλψληαο απφ ηηο 

ζπιιαβέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο ιέμεο. Όκσο, ην πεδίν εθαξκνγήο δε ιακβάλεη ρψξα 
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πάληνηε ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο ιέμεο. Παξάιιεια, ζηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - 

ππξνδφηεο ζε φιεο ηηο ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο κε πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ 

ζε εμαγφκελν ηχπν ελήιηθα θαη εμαγφκελν ηχπν παηδηνχ, δηαπηζηψζεθε φηη ην ζχκθσλν ηεο 

πξψηεο ζπιιαβήο, αλ ππάξρεη, δε δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξφιν είηε σο ππξνδφηεο είηε σο 

ζηφρνο αθνκνίσζεο θαη φρη ην ηειεπηαίν (βι. ππνελφηεηα 4.3.3.2, ζει. 62, παξαδείγκαηα 153 

- 167). Έηζη, ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο δελ επηβεβαηψλνπλ ηελ παξαπάλσ 

ππφζεζε. Δπνκέλσο γελλάηαη ην εμήο εξψηεκα. Γηαηί αθνχ παξνπζηάδεηαη έλα θνηλφ κνηίβν 

ζηηο ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο κε [ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο δε 

ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηηο αληίζηνηρεο κε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο; 

 Πξνρσξψληαο ζα γίλεη αληηιεπηφ έλα θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] 

θαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο. 

 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα   Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

243) [ˈd
z
a.ci]   [ˈga] (ηδάθη)   αγφξη: 2;8.7 

 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

244) [ði.ˈko mu]   [ˈto mu] (δηθφ κνπ)  αγφξη: 2;4.22 

 

Σα παξαδείγκαηα (243 - 244) είλαη ηα κνλαδηθά ζηα νπνία ν εμαγφκελνο ηχπνο ηνπ παηδηνχ 

πξαγκαηψλεηαη κε κία ζπιιαβή, ε νπνία είλαη ε ηνληζκέλε παξφηη ν εμαγφκελνο ηχπνο ηνπ 

ελήιηθα θέξεη δχν ζπιιαβέο. Όκσο, είλαη ειάρηζηα γηα λα εμαρζεί νπνηαδήπνηε γελίθεπζε σο 

πξνο ηνπο κνλνζχιιαβνπο εμαγφκελνπο ηχπνπο ηνπ αγνξηνχ θαη απιψο παξαηίζεληαη. 

Τπάξρεη έλα αθφκε θαηλφκελν πνπ εληνπίδεηαη ζε [ΥΔΙΛΙΚΑ] θαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] 

ζχκθσλα - ππξνδφηεο. 

 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

245) [o.δo.ˈdo.vur.t
s
a]   [o.vo.ˈvo.vu.t

s
a] (νδνληφβνπξηζα)  αγφξη: 2;8.7 

246) [ar.ku.ˈδa.ci]   [a.bu.ˈba.ci] (αξθνπδάθη)   αγφξη: 2;7.14 

 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

247) [ˈko.ci.no]   [ˈto.ti.no] (θφθθηλν (κ))   αγφξη: 2;5.6 

248) [va.ˈɟe.li]    [da.ˈde.li] (Βαγγέιε)    αγφξη: 2;8.7 
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ηα παξαδείγκαηα (245 - 248) παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο δηάρπζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

Γ.Υ απφ ην ζχκθσλν - ππξνδφηε ζε δχν ζχκθσλα - ζηφρνπο αθνκνίσζεο. Σα δχν ζχκθσλα - 

ζηφρνη αθνκνίσζεο έρνπλ άιινηε φια ηα Γ.Υ. ηνπο θνηλά (παξάδεηγκα 247) θαη άιινηε 

κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά (παξαδείγκαηα 245 - 246 θαη 248). Δηδηθφηεξα, ζην παξάδεηγκα (245) 

ην ζχκθσλν [v] κε Γ.Υ. [ΥΔΙΛΙΚΟ, +δηαξθέο, +ερεξφ] δηαρέεη ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] ηφπν 

άξζξσζεο ζηα ζχκθσλα [δ] θαη [d] κε Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, +δηαξθέο, +ερεξφ] θαη 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, -δηαξθέο, +ερεξφ] αληίζηνηρα, κεηαηξέπνληάο ηα ζε [v]. ην ζχκθσλν [d] 

εθρσξεί επίζεο θαη ην Γ.Υ. ηνπ ηξφπνπ άξζξσζεο [+δηαξθέο]. Η πιήξεο αθνκνίσζε ηνπ 

ζπκθψλνπ ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο ζπιιαβήο απφ ην ζχκθσλν ηεο ηέηαξηεο ζπιιαβήο έηζη 

ψζηε λα πξνθχςνπλ ηξεηο δηαδνρηθέο ζπιιαβέο κε ην ίδην ζχκθσλν, απνηειεί κία ζηξαηεγηθή 

ηνπ αγνξηνχ γηα ηε δηαηήξεζε ίδησλ ζπιιαβψλ ζε εμαγφκελν ηχπν ελήιηθα θαη εμαγφκελν 

ηχπν παηδηνχ ζε κία πνιπζχιιαβε ιέμε φπσο απηή ζην παξάδεηγκα (245). Παξνκνίσο, ζην 

παξάδεηγκα (248) ην ζχκθσλν [l] κε Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, πιεπξηθφ, +ερεξφ] δηαρέεη ηνλ 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ηφπν άξζξσζεο ζηα ζχκθσλα [v] θαη [ɟ] κε Γ.Υ. [ΥΔΙΛΙΚΟ, +δηαξθέο, 

+ερεξφ] θαη [ΡΑΥΙΑΙΟ, -δηαξθέο, +ερεξφ] αληίζηνηρα, κεηαηξέπνληάο ηα ζε [d]. 

 

4.5.1 Πνιιαπιή εθαξκνγή ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο ζηελ ίδηα ιέμε 

 

ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα ζα πεξηγξαθνχλ θάπνηα εμαγφκελα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο .Α. παξαπάλσ απφ κία θνξά κε ζχκθσλα - ππξνδφηεο κε δηαθνξεηηθφ ηφπν 

άξζξσζεο. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

249) [xar.to.ˈma.di.la]   [nu.nu.ˈma.di.ga] (ραξηνκάληηια)  αγφξη: 2;5.6 

250) [pa.pa.ˈγa.los]   [pa.ka.ˈla.los] (παπαγάινο)   αγφξη: 2;7.7 

251) [ˈko.ci.no]   [ˈko.t
s
i.ko] (θφθθηλν)   αγφξη: 2;8.28 

 

Πξηλ ηελ αλάιπζε ηνπ θάζε παξαδείγκαηνο μερσξηζηά πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη 

θσλνινγηθνί θαλφλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ ιέμεηο (249 - 

251) είλαη δηαηεηαγκέλνη ελ ζεηξά (Κάππα ππφ έθδνζε: 154) έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ νη 

ζπγθεθξηκέλνη εμαγφκελνη ηχπνη ηνπ αγνξηνχ. Ξεθηλψληαο απφ ην παξάδεηγκα (249) ην 

ζχκθσλν [x] κε Γ.Υ. [ΡΑΥΙΑΙΟ, +δηαξθέο, -ερεξφ] εθρσξεί ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζήο 

ηνπ ζην ζχκθσλν [l] κε Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, πιεπξηθφ, +ερεξφ] θαη ην κεηαηξέπεη ζε 

[ΡΑΥΙΑΙΟ] [g]. Ύζηεξα ην ζχκθσλν [r] κε Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, ξσηηθφ, +ερεξφ] εθρσξεί 

ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζήο ηνπ ζην ζχκθσλν [x] κε Γ.Υ. [ΡΑΥΙΑΙΟ, +δηαξθέο, -ερεξφ] 

θαη ην κεηαηξέπεη ζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] [n]. Έπεηηα αθνινπζεί ε απαινηθή ηνπ ζπκθψλνπ [r]. 
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Οη δχν πξψηεο ζπιιαβέο ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ αγνξηνχ καο θαλεξψλνπλ 

αλαδηπιαζηαζκφ, αιιά πξηλ ηνλ αλαδηπιαζηαζκφ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε .Α. Αλ πθίζηαην 

απιψο ε δηαδηθαζία ηνπ αλαδηπιαζηαζκνχ ν εμαγφκελνο ηχπνο ηνπ αγνξηνχ ζα 

πξαγκαησλφηαλ πηζαλφλ σο [xo.xo.ˈma.di.ga] ή [to.to.ˈma.di.ga]. Πάλησο ην γεγνλφο φηη 

πξαγκαηψλνληαη δχν ζπιιαβέο κε ην ζχκθσλν [n] δελ είλαη ηπραίν. Μία πηζαλή εμήγεζε 

είλαη φηη ην παηδί γηα λα θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη ηελ πηζηφηεηα ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ 

ζε εμαγφκελν ηχπν ελήιηθα θαη εμαγφκελν ηχπν παηδηνχ πξαγκαηψλεη ην ζχκθσλν [n], γηα λα 

πξνθχςνπλ ηξεηο δηαδνρηθέο κεξηθψο φκνηεο ζπιιαβέο. Με άιια ιφγηα ηα ζχκθσλα [n] ησλ 

δχν πξψησλ ζπιιαβψλ κνηξάδνληαη ηα ίδηα Γ.Υ. σο πξνο ηνλ ηξφπν άξζξσζεο ([έξξηλα]) θαη 

ηελ ερεξφηεηα ([+ερεξά]) κε ην ζχκθσλν [m] ηεο ηξίηεο ζπιιαβήο θαη δηαθέξνπλ κφλν σο 

πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο, θαζψο ην [n] είλαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ελψ ην [m] [ΥΔΙΛΙΚΟ]. 

Δπνκέλσο, αξζξσηηθά είλαη πην εχθνιν γηα ην παηδί λα πξνθέξεη κία πεληαζχιιαβε ιέμε αλ 

νη ηξεηο πξψηεο ζπιιαβέο πεξηιακβάλνπλ ηξία ζχκθσλα πνπ κνηξάδνληαη δχν Γ.Υ. θαη 

δηαθέξνπλ κφλν ζε έλα. ην παξάδεηγκα (250) ην ζχκθσλν [γ] κε Γ.Υ. [ΡΑΥΙΑΙΟ, +δηαξθέο, 

+ερεξφ] εθρσξεί ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζήο ηνπ ζην ζχκθσλν [p] ηεο δεχηεξεο ζπιιαβήο 

κε Γ.Υ. [ΥΔΙΛΙΚΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] θαη ην κεηαηξέπεη ζε [ΡΑΥΙΑΙΟ] [k]. Έπεηηα ην 

ζχκθσλν [l] κε Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, πιεπξηθφ, +ερεξφ] εθρσξεί ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη 

ηξφπνπ άξζξσζήο ηνπ ζην ζχκθσλν [γ] κε Γ.Υ. [ΡΑΥΙΑΙΟ, +δηαξθέο, +ερεξφ] θαη ην 

κεηαηξέπεη ζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] [l]. ην παξάδεηγκα (251) ην ζχκθσλν [n] κε Γ.Υ. 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, έξξηλν, +ερεξφ] εθρσξεί ηνλ ηφπν άξζξσζήο ηνπ ζην ζχκθσλν [c] κε Γ.Υ. 

[ΡΑΥΙΑΙΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] θαη ην κεηαηξέπεη ζε [t
s
]. Ύζηεξα ην ζχκθσλν [k] ηεο πξψηεο 

ζπιιαβήο κε Γ.Υ. [ΡΑΥΙΑΙΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] εθρσξεί φια ηα Γ.Υ. ηνπ ζην ζχκθσλν [n] 

κε Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, έξξηλν, +ερεξφ] θαη ην κεηαηξέπεη ζε [ΡΑΥΙΑΙΟ] [k]. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ε .Α. κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλαλ εμαγφκελν ηχπν 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο κε δηαθνξεηηθά θάζε θνξά ζχκθσλα - ππξνδφηεο σο πξνο ην 

Γ.Υ. ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο. 

 

4.5.2 Γεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγρώλεπζεο 

 

Μνινλφηη ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγρψλεπζε δε ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ 

θαηακέηξεζε ησλ εμαγφκελσλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζα παξαηεζνχλ ζε απηφ ην ζεκείν 

νξηζκέλα εμαγφκελα πνπ θαλεξψλνπλ έλα θνηλφ κνηίβν κε δεδνκέλα πνπ αλαθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 
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252) [ˈpra.si.no]   [ˈta.si.no] (πξάζηλν (κ))  αγφξη: 2;4.3 

253) [ˈpra.si.ni]   [ˈta.ti.ni] (πξάζηλε (κ))  αγφξη: 2;4.29 

254) [ˈpra.si.no]   [ˈta.ti.no] (πξάζηλν (κ))  αγφξη: 2;5.6 

255) [vi.ˈvli.o]    [vi.ˈd
z
i.o] (βηβιίν)   αγφξη: 2;6.10 

256) [psa.ˈra.ci]   [na.ˈna.ci] (ςαξάθη)   αγφξη: 2;6.10 

257) [tu.ˈvla.ca]   [tu.ˈda.ca] (ηνπβιάθηα)  αγφξη: 2;10.9 

 

Σα παξαδείγκαηα (252 - 257) απνηεινχλ φιεο ηηο ηξηζχιιαβεο ιέμεηο ζηηο νπνίεο εληνπίζηεθε 

ε δηαδηθαζία ηεο ζπγρψλεπζεο. Παξαηεξείηαη ζε φιεο ε πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπιιαβψλ ζε εμαγφκελν ηχπν ελήιηθα θαη εμαγφκελν ηχπν παηδηνχ θαζψο θαη ε επηθξάηεζε 

ηνπ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη ην ζχκθσλν ηεο 

ηειεπηαίαο ζπιιαβήο, πνπ είλαη ζε φια άηνλε, δε θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξφιν είηε 

σο ππξνδφηεο είηε σο ζηφρνο αθνκνίσζεο. Σν ίδην κνηίβν δηαπηζηψζεθε φηη παξνπζηάδνπλ νη 

ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο κε [ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο (βι. ελφηεηα 4.5, 

ζει. 80, παξαδείγκαηα 233 - 242) θαη νη πεληαζχιιαβεο ιέμεηο κε [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - 

ππξνδφηεο (βι. ππνελφηεηα 4.3.2.2, ζει. 54 – 55, παξαδείγκαηα 135 – 138). Όκσο, ζηα 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζε φιεο ηηο ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο παξαηεξήζεθε φηη 

ην ζχκθσλν ηεο πξψηεο ζπιιαβήο, αλ ππάξρεη, δε δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξφιν είηε σο 

ππξνδφηεο είηε σο ζηφρνο αθνκνίσζεο θαη φρη ην ηειεπηαίν (βι. ππνελφηεηα 4.3.3.2, ζει. 62, 

παξαδείγκαηα 153 – 167), ζε αληίζεζε κε ηηο ηξηζχιιαβεο ιέμεηο ζηα παξαδείγκαηα (252 - 

257). Παξακέλεη ην εξψηεκα γηαηί δε ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηηο ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο ζηα 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο. Απηφ πάλησο πνπ επηβεβαηψλεηαη είλαη φηη ηα 

πεξηζζφηεξα δεδνκέλα ζπκθσλνχλ κε ηελ ππφζεζε εξεπλεηψλ (π.ρ. Ben-David 2001, Adam 

2002, Adam θαη Bat-El 2008) φηη ε επέθηαζε ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο γίλεηαη απφ ηα δεμηά 

πξνο ηα αξηζηεξά μεθηλψληαο απφ ηηο ζπιιαβέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο ιέμεο. 

 

4.6 ύλνςε παξαηεξήζεσλ ζηε ζπκθσληθή αξκνλία ηνπ αγνξηνύ 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα δηαπηζησζνχλ ζπγθεληξσηηθά νξηζκέλα απνηειέζκαηα σο πξνο ηηο 

ηδηφηεηεο ηεο .Α. πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ αγνξηνχ. πλνιηθά ηα γισζζηθά 

δείγκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. ηνπ αγνξηνχ είλαη 263.  

 

Καηαλνκή ζπκθψλσλ - ζηφρσλ αθνκνίσζεο: 

[ΡΑΥΙΑΙΑ]: 184 / 263, 70% 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ]: 41 / 263, 15,6% 

[ΥΔΙΛΙΚΑ]: 31 / 263, 11,8% 
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Ηκίθσλα: 7 / 263, 2,6% 

 

Δπνκέλσο, ε ηεξάξρεζε σο πξνο ηα ζχκθσλα - ππξνδφηεο είλαη ε αθφινπζε (258): 

 

258) [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ] αγφξη (>: επηθξαηεί ζην) 

 

Καηεχζπλζε αθνκνίσζεο: 

Τπνρσξεηηθή: 217 / 263, 82,5% 

Πξνρσξεηηθή: 46 / 263, 17,5% 

 

Δίδνο αθνκνίσζεο: 

Οιηθή: 169 / 263, 64,3% 

Μεξηθή: 94 / 263, 35,7% 

 

Καηαλνκή εηδψλ .Α.: 

Αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο: 176 / 263, 66,9% 

Αιιαγή ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο: 58 / 263, 22,1% 

Αιιαγή ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο: 17 / 263, 6,5% 

Αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο: 12 / 263, 4,5% 

 

Καηαλνκή νκάδσλ ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζε φια ηα είδε .Α.: 

[Σξηβφκελα]: 152 / 263, 57,8% 

[Κιεηζηά]: 53 / 263, 20,2% 

[Τγξά]: 24 / 263, 9,1% 

Φσλήεληα: 15 / 263, 5,7% 

[Έξξηλα]: 14 / 263, 5,3% 

[Πξνζηξηβφκελα]: 5 / 263, 1,9% 

 

Καηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθσληθψλ / θσλεεληηθψλ ηεκαρίσλ ζε φια ηα είδε .Α.: 

[v] 119 / 263, 45,2% 

[t] 19 / 263, 7,2% 

[p] 18 / 263, 6,8% 

[l / ʎ] 17 / 263, 6,5% 

[k / c], [n] 12 / 263, 4,5% 

[f], [o] 9 / 263, 3,4% 

[γ], [s], [r] 7 / 263, 2,7% 

[u] 6 / 263, 2,3% 
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[t
s
] 5 / 263, 1,9% 

[x / ç] 4 / 263, 1,5% 

[z] 3 / 263, 1,1% 

[d], [ζ], [m] 2 / 263, 0,8% 

[g], [b], [ð] 1 / 263, 0,4% 

 

Καηαλνκή νκάδσλ ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο: 

[Σξηβφκελα]: 133 / 176, 75,6% 

[Κιεηζηά]: 27 / 176, 15,3% 

Φσλήεληα: 7 / 176, 4% 

[Πξνζηξηβφκελα]: 5 / 176, 2,8% 

[Έξξηλα]: 3 / 176, 1,7% 

[Τγξά]: 1 / 176, 0,6% 

 

Καηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθσληθψλ / θσλεεληηθψλ ηεκαρίσλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο: 

[v] 114 / 176, 64,8% 

[p] 12 / 176, 6,8% 

[k], [t], [o] 7 / 176, 4% 

[f], [t
s
] 5 / 176, 2,8% 

[x / ç], [γ], [s], [n] 3 / 176, 1,7% 

[z], [ζ] 2 / 176, 1,1% 

[b], [ð], [r] 1 / 176, 0,6% 

 

Καηαλνκή νκάδσλ ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο: 

[Κιεηζηά]: 20 / 58, 34,5% 

[Τγξά]: 19 / 58, 32,8% 

[Σξηβφκελα]: 9 / 58, 15,5% 

[Έξξηλα]: 8 / 58, 13,8% 

Φσλήεληα: 2 / 58, 3,4% 

 

Καηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθσληθψλ / θσλεεληηθψλ ηεκαρίσλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη 

ηξφπνπ άξζξσζεο: 

[l / ʎ] 14 / 58, 24,2% 

[t] 12 / 58, 20,7% 

[n] 7 / 58, 12,1% 
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[r] 5 / 58, 8,6% 

[k / c] 4 / 58, 6,9% 

[p], [v] 3 / 58, 5,2% 

[γ] 2 / 58, 3,5% 

[d], [x], [f], [s], [z], [m], [u], [o] 1 / 58, 1,7% 

 

Καηαλνκή νκάδσλ ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, ηξφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο: 

[Σξηβφκελα]: 6 / 17, 35,3% 

[Τγξά]: 4 / 17, 23,5% 

[Έξξηλα]: 3 / 17, 17,6% 

[Κιεηζηά] / Φσλήεληα: 2 / 17, 11,8% 

 

Καηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθσληθψλ / θσλεεληηθψλ ηεκαρίσλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, 

ηξφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο: 

[f], [l / ʎ] 3 / 17, 17,6% 

[v], [n], [u] 2 / 17, 11,8% 

[g], [d], [γ], [m], [r], 1 / 17, 5,88% 

 

Καηαλνκή νκάδσλ ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο: 

[Κιεηζηά / Σξηβφκελα] / Φσλήεληα: 4 / 12, 33,3% 

 

Καηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθσληθψλ / θσλεεληηθψλ ηεκαρίσλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο: 

[p], [s], [u] 3 / 12, 25% 

[k], [γ], [o] 1 / 12, 8,3% 

 

Ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή: 202 / 263, 76,8% 

Ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή: 61 / 263, 23,2% 

 

ηφρνο αθνκνίσζεο ζε άηνλε ζπιιαβή: 209 / 263, 79,5% 

ηφρνο αθνκνίσζεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή: 54 / 263, 20,5% 

 

Ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο ζε άηνλε ζπιιαβή: 157 / 263, 59,7% 

Ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή: 9 / 263, 3,4% 
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5. Πεξηγξαθή δεδνκέλσλ θνξηηζηνύ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα πεξηγξαθνχλ αξρηθά ην πξψην ζηάδην γισζζηθήο θαηάθηεζεο ηνπ 

θνξηηζηνχ, έπεηηα ην ζηάδην ηεο ελδηάκεζεο αλαπηπμηαθήο θάζεο θαη χζηεξα ηα δεδνκέλα 

πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. γηα θαζεκία απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζπκθψλσλ μερσξηζηά 

[ΡΑΥΙΑΙΑ, ΥΔΙΛΙΚΑ, ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] θαη ζε επφκελε ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ 

θαηλφκελα πνπ εληνπίδνληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Σέινο ζα 

αθνινπζήζεη κία ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο ηεο .Α. πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ θνξηηζηνχ. 

 

5.1 Αξρηθό ζηάδην θαηάθηεζεο θνξηηζηνύ 

 

Σν αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο ηνπ θνξηηζηνχ, δειαδή απφ 1;8.16 έσο 1;10.24 ρξνλψλ 

ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ιέμεηο κε ζπιιαβηθή δνκή .Φ., φπσο ζηα αθφινπζα 

παξαδείγκαηα (259 - 261). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

259) [ma.ˈma]    [ma.ˈma] (κακά)  θνξίηζη: 1;8.16 

260) [ˈtu.to]    [ˈtu.to] (ηνχην)  θνξίηζη: 1;8.22 

261) [ˈba.ɲo]    [ˈba.ɲo] (κπάλην)  θνξίηζη: 1;10.24 

                                                     

ην αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο εληνπίδεηαη κφλν κία ηεηξαζχιιαβε ιέμε (παξάδεηγκα 264), 

ελψ φιεο νη ππφινηπεο έρνπλ απφ ηξεηο ζπιιαβέο θαη θάησ, ζηηο νπνίεο είηε ππάξρεη 

πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ζε εμαγφκελν ηχπν ελήιηθα θαη εμαγφκελν 

ηχπν παηδηνχ είηε απαιείθεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο ζπιιαβέο (παξαδείγκαηα 262 - 263). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

262) [ˈζe.lo]    [ˈζe] (ζέισ)    θνξίηζη: 1;8.24 

263) [pa.ˈpa.ci]    [pa.ˈpa] (παπάθη)   θνξίηζη: 1;9.5 

264) [ku.ne.ˈla.ci]   [ka.ne.ˈla.ci] (θνπλειάθη)  θνξίηζη: 1;10.24 

 

Αθφκε, ππάξρνπλ ειάρηζηα δεδνκέλα κε δηκειή ζπκπιέγκαηα πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

απινπνηνχληαη κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο (παξαδείγκαηα 265 - 270). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

265) [a.ˈfto]    [ˈto] (απηφ)   θνξίηζη: 1;8.16 
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266) [a.ˈfto]    [a.ˈto] (απηφ)  θνξίηζη: 1;8.24 

267) [ˈa.sto]    [ˈa.to] (άζην)  θνξίηζη: 1;10.3 

268) [pço]    [pço] (πνην;)   θνξίηζη: 1;8.16 

269) [pa.ˈpu.t
s
ça]   [t

s
ça] (παπνχηζηα)  θνξίηζη: 1;10.5 

270) [ˈta.ksi]    [ˈta.ksi] (ηάμε)  θνξίηζη: 1;10.19 

 

Δπηπιένλ, εληνπίδνληαη ιίγεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε έμνδνο ζπιιαβήο ζην 

ηέινο ηεο ιέμεο (παξάδεηγκα 274). Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο απαιείθεηαη είηε ζην κέζνλ 

είηε ζην ηέινο ηεο ιέμεο (παξαδείγκαηα 271 - 273). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

271) [γav]    [va] (γαβ)   θνξίηζη: 1;8.22 

272) [bam]    [ba] (κπακ)   θνξίηζη: 1;9.12 

273) [ˈpar.to]    [ˈpa.to] (πάξην)  θνξίηζη: 1;10.5 

274) [tost]    [tost] (ηνζη)   θνξίηζη: 1;10.19 

 

Η δηαηήξεζε δηκειψλ ζπκπιεγκάησλ (παξαδείγκαηα 268 – 270, 274), ε εκθάληζε ζπκθψλσλ 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο [+δηαξθέο] σο πξνο ηνλ ηξφπν άξζξσζεο (παξαδείγκαηα 262, 268 – 

271, 274) θαη ε δηαηήξεζε ηεο εμφδνπ ζε ζπιιαβή ζην ηέινο ηεο ιέμεο (παξάδεηγκα 274) 

θαλεξψλεη φηη ην θνξίηζη φπσο θαη ην αγφξη (βι. ελφηεηα 4.1 ζει. 36) βξίζθεηαη ζε 

κεηαβαηηθφ αλαπηπμηαθφ ζηάδην, δειαδή ζην ηέινο ηνπ αξρηθνχ αλαπηπμηαθνχ ζηαδίνπ θαη 

ζηελ έλαξμε ηεο ελδηάκεζεο αλαπηπμηαθήο θάζεο. Ωο πξνο ηα ζχκθσλα ε πιεηνςεθία ηνπο 

ζε νιφθιεξν ην αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο απνηειείηαη απφ [θιεηζηά] (παξαδείγκαηα 277, 

280, 283). Απφ ηα [πγξά] εκθαλίδεηαη θπξίσο ην [l] ζε απιέο ιέμεηο (παξαδείγκαηα 275 - 276, 

282) ελψ ην [r] εθθσλήζεθε ζε έλα κφλν εμαγφκελν (παξάδεηγκα 277). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηα [έξξηλα] [m, n], δειαδή εκθαλίδνληαη ζε απιέο ιέμεηο (παξαδείγκαηα 278 - 280). Κάηη 

αλάινγν ζπκβαίλεη θαη ζηα [ηξηβφκελα] πνπ εκθαλίδνληαη ζε ιέμεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

(παξαδείγκαηα 277, 280 - 283) πνπ έρνπλ κεγάιε ζπρλφηεηα εκθάληζεο. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

275) [ˈa.lo]    [ˈa.lo] (άιιν)  θνξίηζη: 1;8.22 

276) [ja.ˈʎa]    [ja.ˈʎa] (γπαιηά)  θνξίηζη: 1;10.17 

277) [ˈte.se.ra]    [ˈte.se.ra] (ηέζζεξα)  θνξίηζη: 1;10.19 

278) [ma.ˈma]    [ma.ˈma] (κακά)  θνξίηζη: 1;8.22 

279) [ˈna.ni]    [ˈna.ni] (λάλη)  θνξίηζη: 1;10.24 

280) [ˈka.nis]    [ˈka.nis] (θάλεηο)  θνξίηζη: 1;10.24 

281) [γav]    [va] (γαβ)   θνξίηζη: 1;8.16 
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282) [ˈa.lo.γo]    [ˈa.lo.γo] (άινγν)  θνξίηζη: 1;8.22 

283) [ˈta.ksi]    [ˈta.ksi] (ηάμε)  θνξίηζη: 1;10.19 

 

ην αξρηθφ ζηάδην ηνπ θνξηηζηνχ εκθαλίδνληαη ζπλνιηθά ηξεηο ιέμεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο .Α. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

284) x2 [γav]    [vav] (γαβ)   θνξίηζη: 1;8.22 / 1;10.10 

285) [ˈna.to]    [ˈba.to] (λάην)  θνξίηζη: 1;10.11 

286) [a.ˈma.ksça]   [a.ˈna.ksça] (ακάμηα) θνξίηζη: 1;10.24 

 

Ο ηχπνο (284) επαλαιακβάλεηαη δχν θνξέο ελψ νη δχν ηειεπηαίνη (285 - 286) 

πξαγκαηψλνληαη απφ κία θνξά. Όζνλ αθνξά ην παξάδεηγκα (284) φπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη 

ζην αγφξη πξφθεηηαη γηα ιεμηθνπνηεκέλε ιέμε πνπ εθθσλνχληαλ θάζε θνξά πνπ ην θνξίηζη 

έβιεπε εηθφλεο κε ζθχιν ή ζθχινπο. Να ππελζπκηζηεί φηη ε ιεμηθνπνίεζε (lexicalization, 

Brinton θαη Traugott: 2005: 18) είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κίαο έλλνηαο κέζσ κίαο 

ιέμεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ιέμε [vav] γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζθχινπ. Σν αξρηθφ ζηάδην ηνπ 

θνξηηζηνχ κνηάδεη κε απηφ ηνπ αγνξηνχ κε ηε δηαθνξά φηη ην θνξίηζη πξαγκαηψλεη ιηγφηεξα 

εμαγφκελα ζε ζρέζε κε ην αγφξη. Δπίζεο, έρεη κηθξφηεξε πνηθηιία ιέμεσλ ζε ζρέζε κε ην 

αγφξη, ην νπνίν έδεηρλε λα γλσξίδεη πεξηζζφηεξα αληηθείκελα αθφκε θαη αλ δελ ηα 

εθθσλνχζε επηηπρψο. Σέινο, ιφγσ ησλ ειάρηζησλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. ζην 

πξψην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ θνξηηζηνχ δελ ππάξρεη κία ζαθήο εηθφλα σο πξνο ηε ζεηξά 

αθνκνίσζεο ησλ ζπκθψλσλ - ζηφρσλ σο πξνο ηα Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο. 

Όκσο, ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε απφ ηα δεδνκέλα ηνπ θνξηηζηνχ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηε δηαδηθαζία ηεο .Α. ζα δηαπηζησζεί ζε επφκελε ελφηεηα (βι. ελφηεηα 5.6, ζει. 127) φηη 

ζπκθσλνχλ κε ηελ ηεξάξρεζε (67) ηεο Μαγνπιά (2000) (βι. ελφηεηα 4.1 ζει. 37) πνπ αθνξά 

ηε ζεηξά αθνκνίσζεο ησλ ζπκθψλσλ - ζηφρσλ σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο. 

 

5.2 Δλδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε θνξηηζηνύ 

 

ηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε, δειαδή απφ 2;3.11 - 2;10.9 εηψλ είλαη ζαθέο ε γισζζηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηφζν απφ ηα ζπλνιηθά εμαγφκελα πνπ εθθσλεί φζν θαη απφ απηά (ηα 

εμαγφκελα) πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. Ωζηφζν ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αγνξηνχ είλαη πην 

αξγή. Γηα παξάδεηγκα ην θνξίηζη ζε απηφ ην ζηάδην δηαηεξεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πηζηφηεηα 

σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ κέρξη ηηο ηξηζχιιαβεο ιέμεηο φκσο. ηηο ηεηξαζχιιαβεο 

άιινηε δηαηεξεί φιεο ηηο ζπιιαβέο ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ ελήιηθα θαη άιινηε απαιείθεη 
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απφ κία έσο θαη δχν ζπιιαβέο. Μφλν ζε κία εμαζχιιαβε ιέμε (παξάδεηγκα 291) θαηάθεξε 

λα δηαηεξήζεη πέληε απφ ηηο έμε ζπιιαβέο θαη εληνπίδεηαη ζε πην κεγάιε ειηθία ζε ζρέζε κε 

ην αγφξη (βι. ελφηεηα 4.2 ζει. 38). ε θακία άιιε πεληαζχιιαβε θαη άλσ ιέμε δελ θαηάθεξε 

λα δηαηεξήζεη φιεο ηηο ζπιιαβέο ή ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ ηέζζεξηο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ζε θσλνινγηθέο θξάζεηο, 

νη νπνίεο φκσο ζε ζρέζε κε ην αγφξη είλαη κηθξφηεξεο ζε έθηαζε ιέμεσλ (παξάδεηγκα 292). 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

287) [ar.ku.ˈδa.ci]    [na.ku.ˈva.ci] (αξθνπδάθη)   θνξίηζη: 2;4.24 

288) [e.ˈle.fa.das]    [ˈbe.tas] (ειέθαληαο)    θνξίηζη: 2;5.13 

289) [a.e.ro.ˈpla.no]    [ˈpla.no] (αεξνπιάλν)   θνξίηζη: 2;8.7 

290) [ko.ci.no.sku.ˈfi.t
s
a]   [pu.ˈpi.t

s
a] (θνθθηλνζθνπθίηζα)  θνξίηζη: 2;5.1 

291) [a.fto.ci.ni.ˈta.ci]    [to.ci.ni.ˈta.ci] (απηνθηλεηάθη)  θνξίηζη: 2;9.25 

292) [ðen ˈtro.me ne.ˈro]   [ðe ˈdo.me ne.ˈlo] (δελ ηξψκε λεξφ)  θνξίηζη: 2;10.2 

 

Ωζηφζν, εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ε έμνδνο ζπιιαβήο πεξηζζφηεξν ζην ηέινο ηεο ιέμεο 

(παξαδείγκαηα 293 - 294) αιιά θαη ειάρηζηεο θνξέο ζην κέζνλ ηεο (παξαδείγκαηα 295 - 

296). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

293) [gol]    [gol] (γθνι)    θνξίηζη: 2;4.3 

294) [ˈna.tos]    [ˈna.sos] (λάηνο)   θνξίηζη: 2;4.17 

295) [a.ˈftos ˈir.ζe]   [a.ˈtos ˈil.ζe] (απηφο ήξζε)  θνξίηζη: 2;6.12 

296) [ˈkal.t
s
es]    [ˈkal.t

s
es] (θάιηζεο)   θνξίηζη: 2;8.21 

                                      

Δπηπξφζζεηα παξαηεξνχληαη πεξηζζφηεξα εμαγφκελα κε δηκειέο ζχκπιεγκα πνπ δηαηεξείηαη 

(παξαδείγκαηα 297 - 298). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

297) [si.ˈγno.mi]   [si.ˈγno.mi] (ζπγγλψκε)   θνξίηζη: 2;4.22 

298) [ˈpa.li bro.ˈsta]   [ˈpa.li bro.ˈsta] (πάιη κπξνζηά)  θνξίηζη: 2;4.24 

                

Σέινο, απφ ηα παξαδείγκαηα (287 - 298) δηαπηζηψλεηαη φηη απμάλνληαη ηα εθθσλήκαηα 

ζρεδφλ κε φια ηα είδε ζπκθψλσλ ([θιεηζηά], [ηξηβφκελα], [έξξηλα], [πγξά]) θαη φηη ε 

ζπιιαβηθή δνκή ησλ ιέμεσλ δελ είλαη κφλν .Φ., αιιά θαη ..Φ., Φ.., .Φ.., Φ..Φ. θαη 

νχησ θαζεμήο. 
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5.3 Γεδνκέλα θνξηηζηνύ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκθσληθή αξκνλία 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα πεξηγξαθεί ε θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ γισζζηθψλ δεηγκάησλ (96) 

ηνπ θνξηηζηνχ κε .Α. θαζψο θαη ηα πεξηβάιινληα πνπ πθίζηαηαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 

5.3.1 Δπηθξάηεζε [ΡΑΥΙΑΙΟΤ] ηόπνπ άξζξσζεο 

 

5.3.1.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο σο πξνο ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζύκθσλα 

 

Ξεθηλψληαο απφ ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο παξαηεξείηαη ε επηθξάηεζή ηνπο 

έλαληη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ - ζηφρσλ αθνκνίσζεο ζε 11 εμαγφκελα
16

. 

 

ρήκα 62. πκθσληθή αξκνλία κε [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

 

 

 

Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (62) κφλν ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα (100%) αθνκνηψλνληαη 

ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζε αληίζεζε κε ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ], ζηα 

νπνία δελ εληνπίδεηαη θαλέλα πνπ λα αθνκνηψλεηαη ζε [ΡΑΥΙΑΙΟ] ζχκθσλν. ηα 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα – ππξνδφηεο δελ πξνθχπηεη θάπνηα γελίθεπζε σο πξνο ηε ζέζε ηνπο ζε 

κία ιέμε ιφγσ ησλ ειάρηζησλ δεδνκέλσλ πνπ παξαηεξνχληαη θαη ιφγσ ηνπ φηη ε δηαδηθαζία 

ηεο .Α. ζηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα – ππξνδφηεο εληνπίδεηαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ζε δηζχιιαβεο ιέμεηο.   

 

 

 

 

 

                                                           
16 Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ [ΡΑΥΙΑΙΩΝ] ζπκθψλσλ – ππξνδνηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ ππνελφηεηα 5.3.1.1 βξίζθνληαη ζηελ ππνελφηεηα 5.3.1.2. 

100%

(11)
[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο
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ρήκα 63. Καηεχζπλζε αθνκνίσζεο 

 

 

 

ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ε πξνρσξεηηθή θαηεχζπλζε αθνκνίσζεο (63,6%) 

ππεξέρεη έλαληη ηεο ππνρσξεηηθήο (36,4%), φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (63). 

 

ρήκα 64. Δίδνο αθνκνίσζεο 

 

 

 

Ωο πξνο ην είδνο ηεο αθνκνίσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαιακβάλεη ε κεξηθή κε 63,6% 

έλαληη ηεο νιηθήο κε 36,4%, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ζρήκα (64). 

 

ρήκα 65. Δίδνο ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

 

 

ηηο 11 πεξηπηψζεηο .Α. κε [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο, νη 4 αθνξνχλ αιιαγή ηνπ 

ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο (36,3%), ελψ 3 αιιαγή κφλν ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο (27,3%). 

36,4%

(4)
63,6%

(7)

ππνρσξεηηθή

πξνρσξεηηθή

63,6%

(7)

36,4%

(4)
κεξηθή

νιηθή

27,3%

(3)

18,2%

(2)

36,3%

(4)

18,2%

(2)

αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο

αιιαγή ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο
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Σέινο, ζε 2 πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο (18,2%) θαη 

ζε άιιεο 2 αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. (18,2%), φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα (65). 

 

ρήκα 66. [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (66) θνξπθαίνη ππξνδφηεο ζε φια ηα είδε .Α. είλαη ηα [θιεηζηά] κε 

πνζνζηφ 72,7% ελψ αθνινπζνχλ ηα [ηξηβφκελα] κε 27,3%. 

 

ρήκα 67. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά ηεκάρηα σο ππξνδφηεο 

 

 

 

Κνξπθαίνο ππξνδφηεο ζε φια ηα είδε .Α. είλαη ην [θιεηζηφ] [k / c] κε πνζνζηφ 63,6%. 

Έπεηηα αθνινπζεί ην [ηξηβφκελν] [γ] κε 18,2%, ελψ ηελ ηειεπηαία ζέζε κνηξάδνληαη ην 

[θιεηζηφ] [ɟ] θαη ην [ηξηβφκελν] [ç] κε 9,1%, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (67). ε απηφ ην 

ζεκείν ζα δηαπηζησζνχλ ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο γηα ην θάζε δηαθνξεηηθφ είδνο 

.Α. πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

 

ρήκα 68. [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

 

 

72,7%

(8)

27,3%

(3) [θιεηζηά] [k / c, ɟ]

[ηξηβφκελα] [ç, γ]

63,6%

(7)
9,1%

(1)

9,1%

(1)

18,2%

(2)
[k / c] [ɟ]

[ç] [γ]

100%

(3) [θιεηζηά] (x2) [k / c], [ɟ]
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Οη 3 πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξείηαη κφλν αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο πεξηιακβάλνπλ 

[θιεηζηά] ζχκθσλα - ππξνδφηεο, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα (68). Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

2 απφ ηηο 3 πεξηπηψζεηο ππξνδφηεο είλαη ην ζχκθσλν [k / c] θαη ζηελ άιιε ην ζχκθσλν [ɟ]. 

 

ρήκα 69. [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

Καη νη 2 πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη ε αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο 

πεξηιακβάλνπλ ην [θιεηζηφ] ζχκθσλν [k / c], φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα (69). 

 

ρήκα 70. [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (70) ζηηο 4 πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξείηαη αιιαγή σο πξνο ηνλ ηφπν 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο νη 3 αθνξνχλ ηα [ηξηβφκελα] ζχκθσλα [γ] (x2) θαη [ç] απφ 1 θνξά 

(75%) ελψ ζε 1 πεξίπησζε ππξνδφηεο είλαη ην [θιεηζηφ] ζχκθσλν [k] (25%). 

 

ρήκα 71. [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο 

 

 

100%

(2) [θιεηζηά] (x2) [k / c]

25%

(1)

75%

(3)

[θιεηζηά] [k]

[ηξηβφκελα] [ç], (x2) [γ]

100%

(2) [θιεηζηά] (x2) [k]
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Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (71) ζηηο 2 πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψζεθε αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. ν 

κνλαδηθφο ππξνδφηεο απνηειείηαη απφ ην [θιεηζηφ] ζχκθσλν [k]. 

 

ρήκα 72. Δπίδξαζε ηνπ ηφλνπ ζηε ζπκθσληθή αξκνλία 

 

 

 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ην ζρήκα (72) ν ηφλνο δε δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηα 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο (63,6%) βξίζθεηαη ζε 

άηνλε ζπιιαβή. 

 

ρήκα 73. Θέζε ηνπ ζπκθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο 

 

 

 

Απφ ην ζρήκα (73) θαίλεηαη φηη ην ζχκθσλν - ζηφρνο αθνκνίσζεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή 

ππεξηεξεί γηα ιίγν (54,5%) ζε ζρέζε κε ην ζχκθσλν - ζηφρν αθνκνίσζεο ζε άηνλε ζπιιαβή 

(45,5%). Σέινο, εληνπίδεηαη 1 / 11 πεξηπηψζεηο, ζηελ νπνία ν ππξνδφηεο θαη ν ζηφρνο 

αθνκνίσζεο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή άηνλε ζπιιαβή, ελψ δελ εληνπίδεηαη θακία 

πεξίπησζε κε ηνλ ππξνδφηε θαη ζηφρν αθνκνίσζεο ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ηνληζκέλε 

ζπιιαβή. Να ππελζπκηζηεί μαλά φηη ζην θνξίηζη, φπσο θαη ζην αγφξη, ζαθή ζπκπεξάζκαηα 

σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο ηεο .Α. ζα εμαρζνχλ φηαλ εμεηαζηνχλ θαη ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] θαη 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα. 

 

5.3.1.2 Φαηλόκελα ζηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζύκθσλα 

 

ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα ζα πεξηγξαθνχλ θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνληαη κφλν φηαλ 

ππξνδφηεο ηεο .Α. είλαη [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα. 

36,4%

(4)63,6%

(7)

ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή

54,5%

(6)

45,5%

(5)

ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ζε άηνλε ζπιιαβή
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Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

299) [ˈci.ta]    [ˈci.ça] (θνίηα)   θνξίηζη: 2;4.1 

300) [ku.ˈtça]    [ku.ˈkça] (θνπηηά)   θνξίηζη: 2;5.13 

301) x2 [ˈli.kos]   [ˈci.kos] (ιχθνο)   θνξίηζη: 2;6.5 / 2;8.28 

302) [kli.ˈði]    [çi.ˈçi] (θιεηδί)   θνξίηζη: 2;7.23 

303) x2 [ˈγlo.sa]   [ˈγo.γa] (γιψζζα)   θνξίηζη: 2;8.7 

304) [ˈli.kos]    [ˈɟi.kos] (ιχθνο)   θνξίηζη: 2;10.2 

305) [ˈcer.ja]    [ˈce.çja] (ρέξηα (κ))   θνξίηζη: 2.10.9 

 

ε φιεο ηηο δηζχιιαβεο ιέμεηο (299 - 305) παξαηεξείηαη πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπιιαβψλ ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ ελήιηθα θαη ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ παηδηνχ. Αθφκε, 

ηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα (299 - 305) ζπκθσλνχλ κε απφςεηο εξεπλεηψλ (π.ρ. Kappa 

1998, 2001, Rose 2000, Goad 2004) πνπ αλαθέξνπλ φηη πεδίν ηεο .Α. απνηειεί ν πφδαο θαη 

γηα ηελ Διιεληθή εηδηθφηεξα ν ηξνρατθφο (Kappa 1998), φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηα 

πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα (299, 301, 303 - 305). Βέβαηα παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο 

αθνκνίσζεο θαη ζε ηακβηθφ πφδα (παξαδείγκαηα 300, 302). 

 

5.3.2 Δπηθξάηεζε [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ηόπνπ άξζξσζεο 

 

5.3.2.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο σο πξνο ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζύκθσλα / 

θσλήεληα 

 

πλερίδνληαο κε ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο παξαηεξείηαη ε επηθξάηεζή ηνπο 

έλαληη [ΡΑΥΙΑΙΩΝ] θαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ αιιά θαη εκηθψλσλ ζε 50 

εμαγφκελα
17

. 

 

ρήκα 74. πκθσληθή αξκνλία κε [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

 

 

                                                           
17 Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ [ΥΔΙΛΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ – ππξνδνηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ ππνελφηεηα 5.3.2.1 βξίζθνληαη ζηελ ππνελφηεηα 5.3.2.2. 

68%

(34)

28%

(14)

4%

(2)
[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο

Ηκίθσλα
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Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (74) ε πιεηνςεθία ησλ ζπκθψλσλ πνπ αθνκνηψλνληαη ζε [ΥΔΙΛΙΚΑ] 

απνηειείηαη απφ ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα κε πνζνζηφ 68%. Αθνινπζνχλ ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] 

κε 28%. Έλα κηθξφ πνζνζηφ αθνκνίσζεο ζε [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα εληνπίδεηαη 

θαη ζε εκίθσλα (4%). ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα – ππξνδφηεο δελ παξαηεξείηαη θάπνηα 

γελίθεπζε σο πξνο ηε ζέζε ηνπο ζηε ιέμε, θαζψο εληνπίδνληαη θαη ζηελ αξρή θαη ζην κέζν 

θαη ζην ηέινο ηνληζκέλεο ή άηνλεο ζπιιαβήο ηεο εθάζηνηε ιέμεο. 

 

ρήκα 75. Καηεχζπλζε αθνκνίσζεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (75) είλαη μεθάζαξν πσο ζρεδφλ ζε φια ηα εμαγφκελα κε [ΥΔΙΛΙΚΑ] 

ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ε θαηεχζπλζε αθνκνίσζεο είλαη ππνρσξεηηθή (94%). 

 

ρήκα 76. Δίδνο αθνκνίσζεο 

 

 

 

Ωο πξνο ην είδνο ηεο αθνκνίσζεο ππεξέρεη γηα ιίγν ε νιηθή κε πνζνζηφ 54% έλαληη ηεο 

κεξηθήο κε 46%, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (76). 

 

 

 

 

 

 

94%

(47)

6%

(3)

ππνρσξεηηθή

πξνρσξεηηθή

46%

(23)
54%

(27)

κεξηθή

νιηθή
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ρήκα 77. Δίδνο ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

 

 

Ωο πξνο ην είδνο ηεο .Α. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαιακβάλεη ε αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο κε 68%. ηε δεχηεξε ζέζε ηζνβαζκνχλ ε αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο θαη ε αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. κε πνζνζηφ 12%. ηελ ηειεπηαία ζέζε κε πνζνζηφ 

8% εληνπίδεηαη ε αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (77). 

 

ρήκα 78. [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο 

 

 

 

Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (78) θνξπθαία θαηεγνξία ππξνδνηψλ ζε φια ηα είδε .Α. είλαη ηα 

[ηξηβφκελα] κε πνζνζηφ 58%. Αθνινπζνχλ ηα θσλήεληα κε 24% θαη ηέινο ηα [θιεηζηά] κε 

18%. 

 

ρήκα 79. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα σο ππξνδφηεο 

 

 

68%

(34)

8%

(4)

12%

(6)

12%

(6)

αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο
αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο
αιιαγή ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο

18%

(9)

58%

(29)

24%

(12) [θιεηζηά] [p]

[ηξηβφκελα] [f, v]

θσλήεληα [u, o]

18%

(9) 10%

(5)

48%

(24)

8%

(4)

16%

(8)
[p] [f] [v]

[u] [o]
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χκθσλα κε ην ζρήκα (79) ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν πνπ ππξνδφηεζε ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο .Α. φισλ ησλ εηδψλ είλαη ην [ηξηβφκελν] [v] κε πνζνζηφ 48%, έπεηηα ην 

[θιεηζηφ] [p] κε 18%, αξγφηεξα ην θσλήελ [o] κε 16%, χζηεξα ην [ηξηβφκελν] [f] κε πνζνζηφ 

10% θαη ηέινο ην θσλήελ [u] κε πνζνζηφ 8%. ε απηφ ην ζεκείν ζα γίλεη αληηιεπηή ε 

θαηαλνκή ησλ [ΥΔΙΛΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ αλά είδνο .Α. 

 

ρήκα 80. [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (80) ζηηο 34 πεξηπηψζεηο κε αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο νη 

πεξηζζφηεξεο αθνξνχλ ηα [ηξηβφκελα] πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ην ζχκθσλν [v] κε πνζνζηφ 

64,7%. Αθνινπζνχλ ηα θσλήεληα [u] (x3) θαη [o] (x6) κε πνζνζηφ 26,5%. ην ηέινο 

εληνπίδνληαη ηα [θιεηζηά] πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ην ζχκθσλν [p] (x3) κε πνζνζηφ 8,8%. 

 

ρήκα 81. [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (81) ζηηο 4 πεξηπηψζεηο κε αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο νη 

2 αθνξνχλ ην [θιεηζηφ] ζχκθσλν [p] θαη νη άιιεο 2 ην [ηξηβφκελν] [f], νη νπνίεο κνηξάδνληαη 

θαη ην ίδην πνζνζηφ (50%). 

 

 

8,8%

(3)

64,7%

(22)

26,5%

(9)

[θιεηζηά] (x3) [p]

[ηξηβφκελα] (x22) [v]

θσλήεληα (x3) [u], (x6) [o]

50%

(2)

50%

(2)

[θιεηζηά] (x2) [p]

[ηξηβφκελα] (x2) [f]
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ρήκα 82. [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα (82) ζηηο 6 πεξηπηψζεηο κε αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο νη κηζέο απφ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ην [θιεηζηφ] ζχκθσλν - ππξνδφηε [p] 

(50%). Αθνινπζεί ν [ηξηβφκελνο] ππξνδφηεο [v] (x2) (33,3%). Σέινο, ζε 1 πεξίπησζε 

ππξνδφηεο είλαη ην θσλήελ [u] κε πνζνζηφ 16,7%. 

 

ρήκα 83. [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, ηξφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

ηηο 6 πεξηπηψζεηο πνπ εληνπίδεηαη αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. νη 3 αθνξνχλ ην [ηξηβφκελν] 

ζχκθσλν [f] κε πνζνζηφ 50%, νη 2 ην θσλήελ [o] κε 33,3% θαη ε 1 ην [θιεηζηφ] [p] κε 

16,7%. 

 

ρήκα 84. Δπίδξαζε ηνπ ηφλνπ ζηε ζπκθσληθή αξκνλία 

 

 

50%

(3)33,3%

(2)

16,7%

(1)
[θιεηζηά] (x3) [p]

[ηξηβφκελα] (x2) [v]

θσλήεληα [u]

16,7%

(1)

50%

(3)

33,3%

(2)

[θιεηζηά] [p]

[ηξηβφκελα] (x3) [f]

θσλήεληα (x2) [o]

18%

(9)

82%

(41)

ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή
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χκθσλα κε ην ζρήκα (84) ν ηφλνο δε θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο, θάηη ην νπνίν απεηθνλίδεηαη θαη ζην κηθξφ 

πνζνζηφ 18% πνπ αθνξά ηνλ ππξνδφηε ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή. 

 

ρήκα 85. Θέζε ζπκθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (85) νη πεξηζζφηεξνη ζηφρνη αθνκνίσζεο εληνπίδνληαη ζε άηνλε 

ζπιιαβή (64%). Σέινο, δηαπηζηψλνληαη 3 / 50 πεξηπηψζεηο φπνπ ππξνδφηεο θαη ζηφρνο 

αθνκνίσζεο εληνπίδνληαη ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ηνληζκέλε ζπιιαβή θαη 26 / 50 

πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο εληνπίδνληαη ζηελ ίδηα άηνλε 

ζπιιαβή. 

 

5.3.2.2 Φαηλόκελα ζηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζύκθσλα / θσλήεληα 

 

ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα ζα δηαπηζησζνχλ θαηλφκελα πνπ εληνπίδνληαη κφλν ζηα 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα σο ππξνδφηεο. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

306) [e.ˈci.nu]    [e.ˈbi.nu] (εθείλνπ)   θνξίηζη: 2;4.17 

307) [ˈci.pe.lo]    [ˈbi.la.δo] (θχπειιν)   θνξίηζη: 2;8.21 

308) [ˈci.pe.lo]    [ˈbi.a.δo] (θχπειιν)   θνξίηζη: 2;8.21 

309) [ka.ˈpe.lo]    [pa.ˈpe.lo] (θαπέιν (κ))  θνξίηζη: 2;10.9 

310) [e.ˈci.no ˈpi.je]   [e.ˈpi.no ˈpi.je] (εθείλν πήγε) θνξίηζη: 2;10.9 

 

ε φιεο ηηο ηξηζχιιαβεο ιέμεηο πνπ παξαηεξείηαη πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπιιαβψλ ζε εμαγφκελν ηχπν ελήιηθα θαη εμαγφκελν ηχπν παηδηνχ (παξαδείγκαηα 306 - 

310), ην ζχκθσλν ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο, πνπ είλαη ζε φια άηνλε, δε δηαδξακαηίδεη 

θαλέλα ξφιν είηε σο ππξνδφηεο είηε σο ζηφρνο αθνκνίσζεο. Απηά ηα δεδνκέλα (306 - 310) 

ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ε επέθηαζε ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο γίλεηαη απφ ηα δεμηά πξνο 

36%

(18)
64%

(32)

ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ζε άηνλε ζπιιαβή
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ηα αξηζηεξά μεθηλψληαο απφ ηηο ζπιιαβέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο ιέμεο (π.ρ. Ben-

David 2001, Adam 2002, Adam θαη Bat-El 2008). Δμαίξεζε απνηειεί ην παξάδεηγκα (306) 

ζην νπνίν ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ [u] εθρσξεί ην δεπηεξεχσλ Γ.Υ. [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζην 

[ΡΑΥΙΑΙΟ] ζχκθσλν [c] θαη ην κεηαηξέπεη ζε [ΥΔΙΛΙΚΟ] [b]. Ωζηφζν, δελ είλαη ηθαλφ λα 

αλαηξέζεη ηελ παξαπάλσ ππφζεζε. Δπίζεο, απνηειεί εμαίξεζε πηζαλφλ γηαηί ν ππξνδφηεο ηεο 

ηειεπηαίαο ζπιιαβήο είλαη θσλήελ θαη φρη ζχκθσλν. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

311) [ˈna.to]    [ˈba.to] (λάην)   θνξίηζη: 1;10.11 

312) [ˈζe.lo]    [ˈbe.lo] (ζέισ)   θνξίηζη: 2;4.29 

313) [ˈɲa.u]    [ˈma] (ληάνπ)   θνξίηζη: 2;6.17 

314) [ˈɲa.u]    [ˈma.u] (ληάνπ)   θνξίηζη: 2;6.17 

315) [ta.ˈpsi]    [ˈva.ksi] (ηαςί)   θνξίηζη: 2;8.21 

316) [ˈζe.lo]    [ˈme.lo] (ζέισ)   θνξίηζη: 2;8.28 

317) [ˈli.kos]    [ˈvi.kos] (ιχθνο)   θνξίηζη: 2;9.18 

318) x2 [ˈjor.γo]   [ˈvo.vo] (Γηψξγν)   θνξίηζη: 2;9.18 

319) x3 [ka.ˈfes]   [va.ˈfes] (θαθέο)   θνξίηζη: 2;10.2 

320) [ˈsu.pes]    [ˈpu.pes] (ζνχπεο (κ))  θνξίηζη: 2;10.9 

 

ε φιεο ηηο δηζχιιαβεο ιέμεηο πνπ δηαηεξείηαη πηζηά ν αξηζκφο ησλ ζπιιαβψλ ζε εμαγφκελν 

ηχπν ελήιηθα θαη εμαγφκελν ηχπν παηδηνχ (παξαδείγκαηα 311 - 320) θαη ε πξψηε ηνπο 

ζπιιαβή αξρίδεη απφ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν [n / ɲ, ζ, t, l, s]  ή [ΡΑΥΙΑΙΟ] [k] ή εκίθσλν 

[j] κεηαηξέπνληαη ζε [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν [b, m, v, p] εθφζνλ ππάξρεη πάληα έλαο 

[ΥΔΙΛΙΚΟ] ππξνδφηεο. Δπηπιένλ, ζε φια απηά ηα παξαδείγκαηα (311 - 320) ε θαηεχζπλζε 

αθνκνίσζεο είλαη πάληα ππνρσξεηηθή, δειαδή ην ζχκθσλν - ζηφρνο αθνκνίσζεο πξνεγείηαη 

ηνπ ζπκθψλνπ - ππξνδφηε. Παξάιιεια, ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα (311 - 320) ζπκθσλνχλ 

κε απφςεηο πνπ αλαθέξνπλ φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο .Α. είλαη νιφθιεξε ε ιέμε (π.ρ. 

Menn 1983, Vihman θαη Croft 2007, Fikkert θαη Levelt 2008) ή ν πφδαο (π.ρ. Kappa 1998, 

2001, Rose 2000, Goad 2004) θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηα Διιεληθά ν ηξνρατθφο (Kappa 

1998), φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηα πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα (311 - 314, 316 - 318, 320). 

Ωζηφζν, παξαηεξνχληαη θαη δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηακβηθφ πφδα (παξαδείγκαηα 315, 

319). Παξάιιεια, ηα παξαδείγκαηα (311 - 320) επηβεβαηψλνπλ ηελ πξνηίκεζε ησλ παηδηψλ 

λα μεθηλνχλ ηηο ιέμεηο κε [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν (π.ρ. MacNeilage θαη Davis 2000, Kappa 

π.ε.). 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

321) x9 [γav]    [vav] (γαβ)   θνξίηζη: 1;8.22 - 2;8.28 
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322) x11 [γav]    [vaf] (γαβ)   θνξίηζη: 2;4.17 - 2;9.18 

323) x2 [γav]    [vas] (γαβ)   θνξίηζη: 2;4.22 / 2;6.5 

324) x2 [γav]    [faf] (γαβ)   θνξίηζη: 2;9.18 

 

ηε κνλαδηθή κνλνζχιιαβε ιέμε (παξαδείγκαηα 321 - 324) ζηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - 

ππξνδφηεο πνπ εθθσλήζεθε πνιιέο θνξέο, ην πξψην ζχκθσλν ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ 

παηδηνχ είλαη πάληα [ΥΔΙΛΙΚΟ], ρσξίο σζηφζν λα είλαη [ΥΔΙΛΙΚΟ] θαη ην αληίζηνηρν ηνπ 

εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ ελήιηθα. Βεβαίσο, απφ κία κφλν ιέμε δε κπνξεί λα γεληθεπηεί 

νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε γηα ηνπο κνλνζχιιαβνπο εμαγφκελνπο ηχπνπο ηνπ θνξηηζηνχ. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

325) [ar.ku.ˈδa.ci]   [na.ku.ˈva.ci] (αξθνπδάθη)  θνξίηζη: 2;4.24 

326) [e.ˈci.nu]    [e.ˈbi.nu] (εθείλνπ)   θνξίηζη: 2;4.17 

327) [ˈna.to]    [ˈba.to] (λάην)   θνξίηζη: 1;10.11 

328) [ˈζe.lo]    [ˈbe.lo] (ζέισ)   θνξίηζη: 2;4.29 

329) [ˈɲa.u]    [ˈma] (ληάνπ)   θνξίηζη: 2;6.17 

330) [ˈɲa.u]    [ˈma.u] (ληάνπ)   θνξίηζη: 2;6.17 

331) [ˈζe.lo]    [ˈme.lo] (ζέισ)   θνξίηζη: 2;8.28 

332) [ˈli.kos]    [ˈvi.kos] (ιχθνο)   θνξίηζη: 2;9.18 

333) x2 [ˈjor.γo]   [ˈvo.vo] (Γηψξγν)   θνξίηζη: 2;9.18 

 

ηα παξαδείγκαηα (325 - 333) παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο αθνκνίσζεο ηνπ δεπηεξεχσλ 

Γ.Υ. [ΥΔΙΛΙΚΟ] απφ ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα [u, o] ζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα [δ, n / ɲ, 

ζ, l] ή [ΡΑΥΙΑΙΑ] [c, γ] αιιά θαη ζε εκίθσλα [j]. Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα (325 - 333) 

θαλεξψλνπλ φηη θαη ζηελ Διιεληθή ε .Α. κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ελφο θσλήεληνο κε έλα ζχκθσλν. Ωζηφζν, ζηελ παξνχζα εξγαζία ηέηνηνπ 

είδνπο αιιειεπίδξαζε πθίζηαηαη κφλν φηαλ ππξνδφηεο είλαη [ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα. 

Δπνκέλσο, δε κπνξεί λα γεληθεπηεί ε ππφζεζε νξηζκέλσλ εξεπλεηψλ (π.ρ. Levelt 1994, 1996, 

Gafos 1999) φηη ε δηαδηθαζία ηεο .Α. πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζηα πιαίζηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ελφο θσλήεληνο θαη ζπκθψλνπ (βι. ελφηεηα 2.2 ζει. 19 - 20). 

Παξάιιεια, δε γεηηληάδνπλ ζε φια ηα παξαδείγκαηα ην θσλήελ - ππξνδφηεο κε ην ζχκθσλν - 

ζηφρν αθνκνίσζεο (326 - 332), πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ηε δπλακηθή πνπ παξνπζηάδεη ε .Α. 

θαη κεηαμχ ηεο αιιειεπίδξαζεο ελφο θσλήεληνο - ππξνδφηε θαη ζπκθψλνπ - ζηφρνπ 

αθνκνίσζεο, θαζψο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ απφζηαζε. Όκσο, ηα παξαδείγκαηα 

(326 - 332) παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο ηνπηθφηεηαο (Locality Condition, Archangeli θαη 

Pulleyblank 1987: 20, βι. ελφηεηα 2.2, ζει. 19 - 20). Παξάιιεια ζε φια ηα παξαδείγκαηα 

(325 - 333) παξαηεξείηαη φηη ην ζχκθσλν ή εκίθσλν πνπ αθνκνηψλεηαη εληνπίδεηαη πάληα ζε 
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ηνληζκέλε ζπιιαβή. Δπνκέλσο, ηα παξαδείγκαηα (325 - 333) ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ν 

ηφλνο ππαγνξεχεη ηελ θαηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα ιάβεη ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο .Α. 

(Tzakosta 2007). Όκσο, ζηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κφλν φηαλ ν ππξνδφηεο 

είλαη [ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ. 

 

5.3.3 Δπηθξάηεζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟΤ] ηόπνπ άξζξσζεο 

 

5.3.3.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο σο πξνο ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζύκθσλα 

 

Πξνρσξψληαο ζηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο παξαηεξείηαη ε επηθξάηεζή ηνπο 

ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ζηφρνπο αθνκνίσζεο ζε 35 εμαγφκελα
18

. 

 

ρήκα 86. πκθσληθή αξκνλία κε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (86) ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα αθνκνηψλνληαη ιίγν παξαπάλσ (51,4%) 

ζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζε ζρέζε κε ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] (48,6%). ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα – 

ππξνδφηεο δελ παξαηεξείηαη θάπνηα γελίθεπζε σο πξνο ηε ζέζε ηνπο ζηε ιέμε, θαζψο 

εληνπίδνληαη θαη ζηελ αξρή θαη ζην κέζν θαη ζην ηέινο ηνληζκέλεο ή άηνλεο ζπιιαβήο ηεο 

εθάζηνηε ιέμεο. 

 

ρήκα 87. Καηεχζπλζε αθνκνίσζεο 

 

 
                                                           
18 Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ – ππξνδνηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ ππνελφηεηα 5.3.3.1 βξίζθνληαη ζηελ ππνελφηεηα 5.3.3.2. 

48,6%

(17)
51,4%

(18)

[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο

62,9%

(22)

37,1%

(13)
ππνρσξεηηθή

πξνρσξεηηθή
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Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (87) ζηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα ε ππνρσξεηηθή θαηεχζπλζε 

ππεξέρεη κε πνζνζηφ 62,9% έλαληη ηεο πξνρσξεηηθήο (37,1%). 

 

ρήκα 88. Δίδνο αθνκνίσζεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (88) ην είδνο αθνκνίσζεο πνπ επηθξαηεί πεξηζζφηεξν ζηα 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα είλαη ε κεξηθή κε πνζνζηφ 77,1%. 

 

ρήκα 89. Δίδνο ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

 

 

Ωο πξνο ην είδνο ηεο .Α. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαιακβάλεη ε αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο κε 60%. Αθνινπζεί ε αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο κε 31,4%. ηηο 

ηειεπηαίεο ζέζεηο εληνπίδνληαη ε αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. κε 5,7% θαζψο θαη ε αιιαγή ηνπ 

ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο κε 2,9% αληίζηνηρα. 

 

 

 

 

 

 

 

77,1%

(27)

22,9%

(8) κεξηθή

νιηθή

60%

(21)

31,4%

(11)

2,9%

(1)

5,7%

(2) αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο

αιιαγή ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο
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ρήκα 90. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

 

 

 

Κνξπθαία θαηεγνξία ππξνδνηψλ ζηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα είλαη ηα [ηξηβφκελα] κε 

πνζνζηφ 31,4%. Σε δεχηεξε ζέζε θαηαιακβάλνπλ ηα [πγξά] κε 25,7%, ηελ ηξίηε ζέζε ηα 

[θιεηζηά] κε 20%, ηελ ηέηαξηε ηα [έξξηλα] κε 14,3% θαη ηελ ηειεπηαία ηα [πξνζηξηβφκελα] 

κε 8,6%. 

 

ρήκα 91. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά ηεκάρηα σο ππξνδφηεο 

 

 

 

Σν [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζπκθσληθφ ηεκάρην πνπ ππξνδφηεζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηε 

δηαδηθαζία ηεο .Α. είλαη ην [θιεηζηφ] [t] κε πνζνζηφ 20%. Σε δεχηεξε ζέζε κνηξάδνληαη κε 

πνζνζηφ 14,3% ηα [ηξηβφκελα] [s, ð], ην [έξξηλν] [n] θαη ην [πγξφ] [r]. Αθνινπζεί άιιν έλα 

[πγξφ], ην [l] κε 11,4%, αξγφηεξα έλα [πξνζηξηβφκελν], ην [t
s
] κε 5,7% ελψ ηελ ηειεπηαία 

ζέζε κνηξάδνληαη ην [ηξηβφκελν] [z] θαη ην [πξνζηξηβφκελν] [d
z
] κε 2,85%. ε απηφ ην 

ζεκείν ζα γίλεη αληηιεπηφ πσο θαηαλέκνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] 

ζπκθψλσλ γηα θάζε είδνο .Α. 

 

 

20%

(7)

31,4%

(11)
8,6%

(3)

14,3%

(5)

25,7%

(9)

[θιεηζηά] [t]

[ηξηβφκελα] [s, z, ð]

[πξνζηξηβφκελα] [ts, dz]

[έξξηλα] [n]

[πγξά] [l, r]

20%

(7)

14,3%

(5)

2,85%

(1)

14,3%

(5)5,7%

(2)2,85%

(1)

14,3%

(5)

11,4%

(4)

14,3%

(5)
[t] [s] [z]

[ð] [ts] [dz]

[n] [l] [r]
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ρήκα 92. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

Απφ ηηο 21 πεξηπηψζεηο κε αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο νη πεξηζζφηεξεο αθνξνχλ ηα 

[ηξηβφκελα] ζχκθσλα κε πνζνζηφ 42,8%. Δηδηθφηεξα, ην [ð] νδήγεζε 5 θνξέο ζε αιιαγή ηνπ 

ηφπνπ άξζξσζεο, ην [s] 3 θαη ην [z] 1. Σε δεχηεξε ζέζε θαηαιακβάλνπλ ηα [θιεηζηά] πνπ 

εθπξνζσπνχληαη απφ ην [t] θαη ηα [έξξηλα] πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ην [n], ηα νπνία 

νδήγεζαλ ζε αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο απφ 5 θνξέο ην θαζέλα κε πνζνζηφ 23,8%. ηελ 

ηξίηε ζέζε βξίζθνληαη ην [πξνζηξηβφκελν] [t
s
] θαη ην [πγξφ] [l] πνπ ππξνδφηεζαλ απηφ ην 

είδνο .Α. απφ 1 θνξά ην θαζέλα (4,8%). 

 

ρήκα 93. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (93) θνξπθαίνη ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο είλαη ην [πγξφ] [l] (x6) κε πνζνζηφ 54,5%. Σε δεχηεξε ζέζε κνηξάδνληαη ην 

[ηξηβφκελν] [s] (x2) θαη ηα [πξνζηξηβφκελα] [t
s
] θαη [d

z
] απφ 1 θνξά ην θαζέλα κε πνζνζηφ 

18,2%. ην ηέινο εληνπίδεηαη ην [θιεηζηφ] [t] απφ 1 θνξά κε πνζνζηφ 9,1%. 

 

 

 

23,8%

(5)

42,8%

(9)

4,8%

(1)

23,8%

(5)

4,8%

(1)
[θιεηζηά] (x5) [t]

[ηξηβφκελα] (x3) [s], [z], (x5) [ð]

[πξνζηξηβφκελα] [ts]

[έξξηλα] (x5) [n]

[πγξά] [l]

9,1%

(1)
18,2%

(2)

18,2%

(2)

54,5%

(6)

[θιεηζηά] [t]

[ηξηβφκελα] (x2) [s]

[πξνζηξηβφκελα] [ts] [dz]

[πγξά] (x6) [l]
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ρήκα 94. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο 

 

 

 

ηε κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ παξαηεξείηαη αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

ππξνδφηεο απνηειεί ην [θιεηζηφ] ζχκθσλν [t] κε πνζνζηφ 100%. 

 

ρήκα 95. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, ηξφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

ηηο δχν πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξείηαη αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. ππξνδφηεο είλαη ηα [πγξά] 

ζχκθσλα [l] (x1) θαη [r] (x1) κε πνζνζηφ 100%. 

 

ρήκα 96. Δπίδξαζε ηνπ ηφλνπ ζηε ζπκθσληθή αξκνλία 

 

 

 

100%

(1)
[θιεηζηά] [t]

100%

(2)
[πγξά] [l], [r]

14,3%

(5)

85,7%

(30)

ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή
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ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ν ηνληζκφο δε θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο ην πνζνζηφ ηνπ ππξνδφηε ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή είλαη κφιηο 14,3% 

έλαληη ηνπ πνζνζηνχ 85,7% πνπ αληηζηνηρεί ζε άηνλε ζπιιαβή. 

 

ρήκα 97. Θέζε ηνπ ζπκθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο 

 

 

 

ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα θαίλεηαη πσο ην ζχκθσλν - ζηφρνο αθνκνίσζεο εληνπίδεηαη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή (74,3%) παξά ζε άηνλε (25,7%). Σέινο, 

εληνπίδνληαη 1 / 35 πεξηπηψζεηο φπνπ ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο βξίζθνληαη ζηελ 

ίδηα ηνληζκέλε ζπιιαβή θαη 5 / 35 πεξηπηψζεηο φπνπ ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή άηνλε ζπιιαβή. 

 

5.3.3.2 Φαηλόκελα ζηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζύκθσλα 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα πεξηγξαθνχλ θαηλφκελα πνπ εληνπίδνληαη κφλν ζηα 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

334) [zo.γra.ˈfi.so]   [ˈti.so] (δσγξαθίζσ)   θνξίηζη: 2;4.22 

335) [zo.ˈγra.fi.se]   [ˈsi.se] (δσγξάθηζε)   θνξίηζη: 2;8.21 

336) [bi.sko.ˈta.ca]   [ˈta.ta] (κπηζθνηάθηα)  θνξίηζη: 2;8.21 

337) [zo.ˈγra.fi.se]   [ˈli.se] (δσγξάθηζε)   θνξίηζη: 2;8.21 

338) [por.to.ˈka.li]   [ˈta.i] (πνξηνθάιη (κ))  θνξίηζη: 2;10.9 

 

ε φιεο ηηο ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο πνπ εθθσλνχληαη σο δηζχιιαβεο (παξαδείγκαηα 334 - 338) 

παξαηεξείηαη ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ παηδηνχ ε δηαηήξεζε ή ε κεηαηξνπή ζε ηξνρατθφ 

πφδα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ ελήιηθα ν δεμηφο πφδαο είλαη 

ηξνρατθφο ή ηακβηθφο. 

 

74,3%

(26)

25,7%

(9) ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ζε άηνλε ζπιιαβή
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Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

339) [me.ˈγa.lo]   [ˈna.lo] (κεγάιν)  θνξίηζη: 2;4.29 

340) [kre.ˈva.ti]   [ˈda.ti] (θξεβάηη)  θνξίηζη: 2;10.2 

 

ε φιεο ηηο ηξηζχιιαβεο ιέμεηο πνπ εθθσλνχληαη σο δηζχιιαβεο (παξαδείγκαηα 339 - 340) 

παξαηεξείηαη ε δηαηήξεζε ηνπ ηξνρατθνχ πφδα ησλ εμαγφκελσλ ηχπσλ ηνπ ελήιηθα ζηνπο 

εμαγφκελνπο ηχπνπο ηνπ παηδηνχ. Όκσο, είλαη ιίγα ηα εμαγφκελα γηα λα γεληθεπηεί ε 

παξαπάλσ ππφζεζε. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

341) [zo.γra.ˈfi.so]   [ˈti.so] (δσγξαθίζσ)   θνξίηζη: 2;4.22 

342) [pa.ˈpu.t
s
ça]   [pu.ˈpi.t

s
e.ta] (παπνχηζηα)  θνξίηζη: 2;4.17 

343) [sci.ˈla.ci]    [sci.ˈla.t
s
i] (ζθπιάθη)   θνξίηζη: 2;4.24 

344) [me.ˈγa.lo]   [ˈna.lo] (κεγάιν)   θνξίηζη: 2;4.29 

345) [kre.ˈva.ti]   [ˈda.ti] (θξεβάηη)   θνξίηζη: 2;10.2 

346) [ˈd
z
a.ɱa]    [ˈka.ʎa] (ηδάκηα)   θνξίηζη: 2;4.24 

347) x3 [ˈma.vro]   [ˈle.lo] (καχξν)   θνξίηζη: 2;4.29 

348) [ˈmi.lo]    [ˈði.lo] (κήιν)   θνξίηζη: 2;5.1 

349) [ˈçe.ri]    [ˈte.li] (ρέξη)    θνξίηζη: 2;8.21 

 

ηα παξαδείγκαηα (341 - 349) παξαηεξείηαη φηη ζε φια ηα εμαγφκελα ηνπ θνξηηζηνχ πνπ 

πθίζηαληαη αιιαγή ησλ Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο κεηαμχ ησλ ελαξκνληδφκελσλ 

ζπκθσληθψλ ηεκαρίσλ ε αθνκνίσζε είλαη πάληα κεξηθή θαη πνηέ νιηθή. Παίξλνληαο σο 

παξάδεηγκα ην (345) παξαηεξείηαη φηη ην ζχκθσλν [v] κε Γ.Υ. [ΥΔΙΛΙΚΟ, +δηαξθέο, 

+ερεξφ] αθνκνηψλεηαη σο πξνο ηνλ ηφπν θαη ηξφπν άξζξσζεο ηνπ ζπκθψλνπ [t] κε Γ.Υ. 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] θαη κεηαηξέπεηαη ζε [d] θαη φρη ζε [t], αθνχ δηαηεξείηαη ε 

ερεξφηεηα ηνπ ζπκθψλνπ [v] ζηνλ εμαγφκελν ηχπν [ˈda.ti]. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

350) [a.plo.ˈme.ni]   [a.plo.ˈna.ni] (απισκέλε)  θνξίηζη: 2;4.10 

351) [zo.γra.ˈfi.so]   [ˈti.so] (δσγξαθίζσ)   θνξίηζη: 2;4.22 

352) [zo.ˈγra.fi.se]   [ˈsi.se] (δσγξάθηζε)   θνξίηζη: 2;8.21 

353) [bi.sko.ˈta.ca]   [ˈta.ta] (κπηζθνηάθηα)  θνξίηζη: 2;8.21 

354) [zo.ˈγra.fi.se]   [ˈli.se] (δσγξάθηζε)   θνξίηζη: 2;8.21 

355) [por.to.ˈka.li]   [ˈta.i] (πνξηνθάιη (κ))  θνξίηζη: 2;10.9 
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ε φιεο ηηο ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο, ζηηο νπνίεο είηε παξαηεξείηαη πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ζε εμαγφκελν ηχπν ελήιηθα θαη εμαγφκελν ηχπν παηδηνχ (παξάδεηγκα 

350) είηε πξαγκαηψλνληαη σο δηζχιιαβεο (παξαδείγκαηα 351 - 355), δηαπηζηψλεηαη φηη ην 

ζχκθσλν ηεο πξψηεο ζπιιαβήο, πνπ είλαη άηνλε, δε δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξφιν είηε σο 

ππξνδφηεο είηε σο ζηφρνο αθνκνίσζεο. Σα παξαδείγκαηα (350 - 355) αληηηίζεληαη κε ηηο 

ηξηζχιιαβεο ιέμεηο κε [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο (βι. ππνελφηεηα 

5.3.2.2, ζει. 102 - 103, παξαδείγκαηα 306 - 310), ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη φηη ην ηειεπηαίν 

ζχκθσλν ηεο ζπιιαβήο δε δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξφιν είηε σο ππξνδφηεο είηε σο ζηφρνο 

αθνκνίσζεο. 

 

5.4 Γεληθέο παξαηεξήζεηο σο πξνο ηε ζπκθσληθή αξκνλία ζην θνξίηζη 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα, έρνληαο εμεηάζεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ σο ππξνδφηεο θαη 

ζηφρνπο αθνκνίσζεο, ζα δηαπηζησζνχλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε .Α. πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα ζπλνιηθά δεδνκέλα ηνπ θνξηηζηνχ. Πξνζζέηνληαο ηα εμαγφκελα κε 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο (11), ηα εμαγφκελα κε [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - 

ππξνδφηεο (50) θαη ηα εμαγφκελα κε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο (35) 

θαηαιήγνπκε ζηα ζπλνιηθά γισζζηθά δείγκαηα 96 (βι. ελφηεηα 3.3, ζρήκα (9), ζει. 31) ηνπ 

θνξηηζηνχ πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. 

 

ρήκα 98. χκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο 

 

 

 

Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (98) ηα ζχκθσλα πνπ πθίζηαληαη .Α. ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη ηα 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] κε πνζνζηφ 53,125%, έπνληαη ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] κε 26,6%, χζηεξα ηα 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] κε 19,1% θαη ηέινο ηα εκίθσλα κε κφιηο 2,1%. πλεπψο, ε ηεξαξρία ησλ 

ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ γηα ην θνξίηζη είλαη ε εμήο (356): 

 

356) [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ] θνξίηζη (>: επηθξαηεί ζην) 

53,125%

(51)
18,75%

(18)

26%

(25)

2,1%

(2)
[ΡΑΥΙΑΙΑ]

[ΥΔΙΛΙΚΑ]

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ]

Ηκίθσλα
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πκπεξαζκαηηθά ηα δεδνκέλα ηνπ θνξηηζηνχ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηεξαξρήζεηο νξηζκέλσλ 

εξεπλεηψλ (Berg θαη Schade 2000, Rose 2000 βάζε ηνπ γαιιφθσλνπ παηδηνχ, βι. ελφηεηα 

2.2 ζει. 18) θαη δηαθσλνχλ κε ηηο ηεξαξρήζεηο δηάθνξσλ εξεπλεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

Αγγιηθή, νη νπνίεο παξαηίζεληαη μαλά εδψ σο (357α, β). 

 

357) α) [ΡΑΥΙΑΙΑ] > [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ( >: επηθξαηεί ζην) 

        β) [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ]  

     (π.ρ. Rose 2000: 175, Pater θαη Werle 2001: 119, Gormley 2003: 1, Gerlach 2010: 66 - 67) 

 

Δπνκέλσο κέζα απφ απηήλ ηελ έξεπλα επηβεβαηψλεηαη απφ ηα δεδνκέλα θαη ηνπ θνξηηζηνχ φηη 

ε ππφζεζε ηνπ ππνπξνζδηνξηζκνχ ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ δελ είλαη θαζνιηθή 

(π.ρ. Goad 1997, Rose 2000), θαζψο ζηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην (356) 

θαηαιακβάλνπλ ηε δεχηεξε ζέζε θαη φρη ηελ ηειεπηαία, ζηελ νπνία εληνπίδνληαη ηα 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα. Αθφκε πην ελδηαθέξνλ απνηειεί ε ηεξάξρεζε ζην (356) αλ ζπγθξηζεί 

κε άιιεο πνπ αθνξνχλ ηε .Α. ζηελ Διιεληθή, ησλ νπνίσλ νη ηεξαξρήζεηο παξαηίζεληαη μαλά 

σο (358) θαη (359). 

 

358) [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ( >: επηθξαηεί ζην)      (Kappa 2001: 405) 

359) [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] > [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ]        (Tzakosta 2002: 639, Tzakosta 2007: 12) 

 

χκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζε ζην (358) επηβεβαηψλεηαη ν ππνπξνζδηνξηζκφο ησλ 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ θαζψο εληνπίδνληαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε, ελψ δελ 

επηβεβαηψλεηαη ν ππνπξνζδηνξηζκφο ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ απφ ηελ ηεξάξρεζε 

ζην (359), ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα σο ππξνδφηεο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο .Α., αθνχ θαηαιακβάλνπλ ηελ πξψηε ζέζε. ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο ηνπ θνξηηζηνχ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ επηβεβαηψλεηαη ν ππνπξνζδηνξηζκφο ησλ 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ, αιιά νχηε ζπκθσλνχλ θαη κε ηελ ηεξάξρεζε ζην (359), δηφηη 

νη θπξίαξρνη ππξνδφηεο ζηα εμαγφκελα θαη ηνπ θνξηηζηνχ απαξηίδνληαη απφ ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] 

ζχκθσλα, ηα νπνία αθνκνηψλνληαη ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα ζε πνιχ 

κηθξφ πνζνζηφ (18,75% ή αιιηψο ζε 18 εμαγφκελα απφ ηα 96 γισζζηθά δείγκαηα ζπλνιηθά). 

Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη κέζα απφ ηξεηο έξεπλεο ζηελ Διιεληθή παξνπζηάδνληαη ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο ηεξαξρήζεηο σο πξνο ηα ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο .Α. 
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ρήκα 99. Καηεχζπλζε αθνκνίσζεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (99) ε θαηεχζπλζε αθνκνίσζεο πνπ εληνπίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηα 

ζπλνιηθά δεδνκέλα είλαη ε ππνρσξεηηθή κε πνζνζηφ 76%. Να ππνγξακκηζηεί ζε απηφ ην 

ζεκείν φηη ε πξνρσξεηηθή αθνκνίσζε ππεξέρεη έλαληη ηεο ππνρσξεηηθήο ζηελ θαηεγνξία 

ησλ [ΡΑΥΙΑΙΩΝ] ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ (βι. ππνελφηεηα 5.3.1.1, ζρήκα (63), ζει. 93). 

πκπεξαζκαηηθά ηα δεδνκέλα ηνπ θνξηηζηνχ ζπκθσλνχλ κε εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη 

δηαγισζζηθά ε ππνρσξεηηθή αθνκνίσζε ππεξέρεη ηεο πξνρσξεηηθήο (βι. γηα ηε Γεξκαληθή, 

Menn 1971, 1978, γηα ηελ Αγγιηθή, Smith 1973, γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, Cruttenden 1978, 

Vihman 1978, Levelt 2011, γηα ηελ Ακεξηθάληθε Αγγιηθή, Pater θαη Werle 2001, Werle 2001, 

γηα ηελ Διιεληθή, Tzakosta 2002, 2007, γηα ηε Γαιιηθή, Rose θαη dos Santos 2004, γηα ηελ 

Δβξατθή, Gafni 2012, κεηαμχ άιισλ). ηελ Διιεληθή έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ε πξνρσξεηηθή 

αθνκνίσζε ιακβάλεη ρψξα ππφ πξνυπνζέζεηο (Tzakosta 2002, 2007). Όκσο, ζηα εμαγφκελα 

ηνπ θνξηηζηνχ κε πξνρσξεηηθή θαηεχζπλζε αθνκνίσζεο δελ εληνπίζηεθε λα δεκηνπξγείηαη 

ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ ή ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθσληθψλ ηεκαρίσλ. Αληίζεηα, 

παξαηεξήζεθε λα εκθαλίδεηαη απφ δηζχιιαβεο ιέμεηο έσο πνιπζχιιαβεο θαη ζε δηαθφξσλ 

εηδψλ ζπκθσληθά ηεκάρηα. Δλδεηθηηθά παξέρνληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα κε πξνρσξεηηθή 

θαηεχζπλζε αθνκνίσζεο (360 - 362): 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

360) [pu.ˈli]    [vu.ˈvi] (πνπιί)   θνξίηζη: 2;4.29 

361) [sci.ˈla.ci]    [sci.ˈla.t
s
i] (ζθπιάθη)   θνξίηζη: 2;4.24 

362) [zo.ˈγra.fi.se]   [ˈli.se] (δσγξάθηζε)   θνξίηζη: 2;8.21 

 

 

 

 

 

 

 

76%

(73)

24%

(23) ππνρσξεηηθή

πξνρσξεηηθή
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ρήκα 100. Δίδνο αθνκνίσζεο 

 

 

 

Να ππνγξακκηζηεί εδψ πσο ε νιηθή αθνκνίσζε κεηαμχ ησλ ελαξκνληδφκελσλ ηεκαρίσλ 

κπνξεί λα επηηπγράλεηαη κφλν κε αιιαγή σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο ή ηνπ ηφπνπ 

θαη ηξφπνπ άξζξσζεο ή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ηεο ερεξφηεηαο ή φισλ ησλ Γ.Υ. πλνιηθά 

θαίλεηαη πσο ε κεξηθή αθνκνίσζε θαηαγξάθεθε ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ κε 

πνζνζηφ 59,375%. Μφλν ζηελ θαηεγνξία ησλ [ΥΔΙΛΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ ππεξέρεη ε νιηθή 

αθνκνίσζε έλαληη ηεο κεξηθήο (βι. ππνελφηεηα 5.3.2.1, ζρήκα (76), ζει. 98). Δπνκέλσο, ηα 

ζπλνιηθά δεδνκέλα ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ζηνλ παηδηθφ ιφγν ε κεξηθή αθνκνίσζε 

εληνπίδεηαη ζπρλφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ νιηθή (Berg 1992). 

 

ρήκα 101. Δίδνο ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (101) ζπκπεξαίλεηαη φηη ην είδνο ηεο .Α. πνπ επηθξάηεζε ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ε αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο κε πνζνζηφ 60,4%. Αθνινπζεί ε 

αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο κε 17,7%, χζηεξα ε αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο κε 11,5% θαη ηέινο ε αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. κε 10,4%. Πξέπεη λα 

ππνγξακκηζηεί εδψ φηη ζηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

παξαηεξείηαη αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο, έπεηηα αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο θαη ζην ηέινο καδί ε αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο αιιά θαη φισλ ησλ 

Γ.Υ. (βι. ππνελφηεηα 5.3.1.1, ζρήκα (65), ζει. 93). Αληίζεηα ζηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - 

59,375%

(57)

40,625%

(39)
κεξηθή

νιηθή

60,4%

(58)
17,7%

(17)

11,5%

(11)

10,4%

(10)

αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο

αιιαγή ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο
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ππξνδφηεο θπξηαξρεί πξψηα ε αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο, έπεηηα ε αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο καδί κε ηελ αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. θαη ζην ηέινο ε αιιαγή ηνπ 

ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο (βι. ππνελφηεηα 5.3.2.1, ζρήκα (77), ζει. 99). 

ην επφκελν ζρήκα παξαηεξνχληαη νη θαηεγνξίεο ππξνδνηψλ πνπ ήηαλ θπξίαξρεο ζε 

φια ηα είδε ηεο .Α. θαη χζηεξα ηα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα μερσξηζηά. 

 

ρήκα 102. χκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζε φια ηα είδε ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (102) θνξπθαία θαηεγνξία ππξνδνηψλ απνηεινχλ ηα [ηξηβφκελα] [ç, γ, 

f, v, s, z, ð] κε πνζνζηφ 44,8%. Σε δεχηεξε ζέζε θαηαιακβάλνπλ ηα [θιεηζηά] ζχκθσλα [k / 

c, ɟ, p, t] κε 25%. ηελ ηξίηε ζέζε βξίζθνληαη ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα [u, o] κε 12,5%. 

ηελ ηέηαξηε ζέζε εληνπίδνληαη ηα [πγξά] [l, r] κε 9,375%. ηελ πξνηειεπηαία ην [έξξηλν] 

[n] κε 5,2% θαη ζηελ ηειεπηαία ηα [πξνζηξηβφκελα] [t
s
, d

z
] κε 3,125%. Σν γεγνλφο φηη 

δηαπηζηψλνληαη νξηζκέλα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα ζηελ πξψηε [s, z, ð] θαη ζηε δεχηεξε [t] 

ζέζε απνηειεί έλδεημε φηη ε ππφζεζε ηνπ ππνπξνζδηνξηζκνχ ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] 

ζπκθψλσλ δελ είλαη θαζνιηθή (π.ρ. Goad 1997, Rose 2000) θαη ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε 

εξεπλεηψλ (π.ρ. Berg θαη Schade 2000, Rose 2000, Tzakosta 2002, Tzakosta 2007) πνπ 

αλαθέξνπλ φηη ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απηά ζηα ζχκθσλα - ππξνδφηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

(24)

44,8%

(43)

3,125%

(3)

5,2%

(5)

9,375%

(9)

12,5%

(12)

[θιεηζηά] [k / c, ɟ, p, t] 

[ηξηβφκελα] [ç, γ, f, v, s, z, ð]

[πξνζηξηβφκελα] [ts, dz]

[έξξηλα] [n]

[πγξά] [l, r]

θσλήεληα [u, o]
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ρήκα 103. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα σο ππξνδφηεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (103) ε ηεξαξρία ζηα 18 ζπλνιηθά ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα 

είλαη ε εμήο: 

 

1
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [v] 24 / 96 εμαγφκελα, 25% 

2
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [p] 9 / 96 εμαγφκελα, 9,375% 

3
ν
 θσλεεληηθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [o] 8 / 96 εμαγφκελα, 8,3% 

4
o
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [k / c], [t] 7 / 96 εμαγφκελα, 7,3% 

6
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [f], [s], [ð], [n], [r] 5 / 96 εμαγφκελα, 5,2% 

11
ν
 ζπκθσληθφ/ θσλεεληηθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [l], [u] 4 / 96 εμαγφκελα, 4,2% 

13
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [γ], [t

s
] 2 / 96 εμαγφκελα, 2,1% 

15
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [ɟ], [ç], [z], [d

z
] 1 / 96 εμαγφκελα, 1% 

 

Σν ζχκθσλν πνπ ππξνδφηεζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φια ηα είδε ηεο .Α. είλαη ην 

[ηξηβφκελν] [v]. Αμηνπξφζεθην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηνπο πξψηνπο πέληε ππξνδφηεο 

εληνπίδνληαη κφλν [θιεηζηά] ζχκθσλα [p, k / c, t] θαη έλα [ηξηβφκελν], ην [v] αιιά θαη έλα 

[ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ, ην [o]. Δπίζεο, πνιχ ρακειά εληνπίδνληαη ηα ππφινηπα [ηξηβφκελα] 

ζχκθσλα [f, s, ð, γ, ç, z], ηα [πγξά] [l, r], ην [έξξηλν] [n] θαη ηα [πξνζηξηβφκελα] [t
s
] θαη [d

z
]. 

7,3%

(7)
1%

(1)
9,375%

(9)

7,3%

(7)

2,1%

(2)

1%

(1)

5,2%

(5)

25%

(24)5,2%

(5)
1%

(1)

5,2%

(5)

2,1%

(2)

1%

(1)

5,2%

(5)

4,2%

(4)

5,2%

(5)

4,2%

(4)

8,3%

(8) [k / c]   [ɟ] 

[p] [t]

[ç]  [γ]  

[f] [v] 

[s] [z]

[ð] [ts]

[dz] [n]

[l] [r]

[u] [o]
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 ηα επφκελα ζρήκαηα ζα παξαηεξεζνχλ νη θνξπθαίεο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ / 

θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ αλά είδνο .Α. θαζψο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ζπκθσληθά / 

θσλεεληηθά ηεκάρηα γηα θάζε είδνο .Α. 

 

ρήκα 104. χκθσλα / θσλήεληα ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

Κνξπθαίνη ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο απνηεινχλ ηα [ηξηβφκελα] ζχκθσλα 

[v, s, z, ð] κε πνζνζηφ 53,5%. Σε δεχηεξε ζέζε θαηαιακβάλνπλ ηα [θιεηζηά] [k / c, ɟ, p, t] κε 

19%. Σελ ηξίηε ζέζε ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα [u, o] κε 15,5%, ηελ πξνηειεπηαία ζέζε ην 

[έξξηλν] [n] κε 8,6%, ελψ ηελ ηειεπηαία ζέζε κνηξάδνληαη ην [πξνζηξηβφκελν] [t
s
] θαη ην 

[πγξφ] [l] κε 1,7%. 

 

ρήκα 105. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο 

 

 

19%

(11)

53,5%

(31)

1,7%

(1)

8,6%

(5)

1,7%

(1)

15,5%

(9)

[θιεηζηά] [k / c, ɟ, p, t] 

[ηξηβφκελα] [v, s, z, ð]

[πξνζηξηβφκελα] [ts]

[έξξηλα] [n]

[πγξά] [l]

θσλήεληα [u, o]

3,4%

(2)

1,7%

(1)

5,2%

(3) 8,6%

(5)

38%

(22)
5,2%

(3)1,7%

(1)

8,6%

(5)

1,7%

(1)

8,6%

(5)

1,7%

(1)

5,2%

(3)

10,4%

(6) [k / c]   [ɟ]

[p] [t]

[v] [s]

[z] [ð]

[ts] [n]

[l] [u]

[o]
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χκθσλα κε ην ζρήκα (105) ε ηεξαξρία ησλ 13 ζπλνιηθά ζπκθσληθψλ / θσλεεληηθψλ 

ηεκαρίσλ είλαη ε εμήο: 

 

1
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [v] 22 / 58 εμαγφκελα, 38% 

2
ν
 θσλεεληηθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [o] 6 / 58 εμαγφκελα, 10,4% 

3
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [t], [ð], [n] 5 / 58 εμαγφκελα, 8,6% 

6
ν
 ζπκθσληθφ / θσλεεληηθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [p], [u], [s] 3 / 58 εμαγφκελα, 5,2% 

9
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [k /c] 2 / 58 εμαγφκελα, 3,4% 

10
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [ɟ], [z], [t

s
], [l] 1 / 58 εμαγφκελα, 1,7% 

 

Κνξπθαίν ζχκθσλν - ππξνδφηεο είλαη ην [ηξηβφκελν] [v]. Σε δεχηεξε ζέζε θαηαιακβάλεη ην 

[ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ [o]. Σελ ηξίηε ζέζε κνηξάδνληαη ην [θιεηζηφ] [t], ην [ηξηβφκελν] [ð] θαη 

ην [έξξηλν] [n], ηα νπνία είλαη φια [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ]. ηελ έθηε ζέζε αθνινπζνχλ ην 

[θιεηζηφ] [p], ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ [u] θαη ην [ηξηβφκελν] [s]. ηελ έλαηε ζέζε εληνπίδεηαη 

έλα άιιν [θιεηζηφ], ην [k / c]. Σελ ηειεπηαία ζέζε θαηαιακβάλνπλ ην [θιεηζηφ] [ɟ], ην 

[ηξηβφκελν] [z], ην [πξνζηξηβφκελν] [t
s
] θαη ην [πγξφ] [l]. 

 

ρήκα 106. χκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

Κνξπθαίνη ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο απνηεινχλ ηα [πγξά] 

ζχκθσλα [l, r] κε πνζνζηφ 35,3%, θαλεξψλνληαο φηη ε ππφζεζε ηνπ ππνπξνζδηνξηζκνχ ησλ 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ δελ είλαη θαζνιηθή (π.ρ. Goad 1997, Rose 2000). Αθνινπζνχλ 

ηα [θιεηζηά] ζχκθσλα [k / c, p, t] κε 29,4%, χζηεξα ηα [ηξηβφκελα] [f, s] κε 23,5% θαη ηέινο 

ηα [πξνζηξηβφκελα] [t
s
, d

z
] κε 11,8%. ηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο δελ 

εληνπίδνληαη θαζφινπ [έξξηλα] ζχκθσλα - ππξνδφηεο θαζψο θαη [ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα. 

 

 

29,4%

(5)

23,5%

(4)
11,8%

(2)

35,3%

(6)

[θιεηζηά] [k / c, p, t] 

[ηξηβφκελα] [f, s]

[πξνζηξηβφκελα] [ts, dz]

[πγξά] [l, r]
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ρήκα 107. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά ηεκάρηα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη 

ηξφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

Η ηεξαξρία ζηα 9 ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο είλαη ε 

εμήο: 

 

1
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [r] 4 / 17 εμαγφκελα, 23,5% 

2
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [k / c], [p], [f], [s], [l] 2 / 17 εμαγφκελα, 11,76% 

7
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [t], [t

s
], [d

z
] 1 / 17 εμαγφκελα, 5,9% 

 

Κνξπθαίν ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο 

είλαη ην [πγξφ] [r]. ηε δεχηεξε ζέζε εληνπίδνληαη ηα [θιεηζηά] [k / c], [p], ηα [ηξηβφκελα] [f], 

[s] θαη ην [πγξφ] [l]. ηελ ηειεπηαία ζέζε βξίζθνληαη ην [θιεηζηφ] [t] θαη ηα [πξνζηξηβφκελα] 

[t
s
], [d

z
]. 

 

ρήκα 108. χκθσλα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

ηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο θπξίαξρνη ππξνδφηεο είλαη ηα [θιεηζηά]  

[k, p, t] θαη ηα [ηξηβφκελα] [ç, γ, v] ζχκθσλα κε πνζνζηφ 45,45% θαη ζην ηέινο ην 

11,76%

(2)
11,76%

(2)

5,9%

(1)
11,76%

(2)
11,76%

(2)
5,9%

(1)

5,9%

(1)

11,76%

(2)

23,5%

(4)

[k / c]   [p] 

[t] [f] 

[s] [ts]

[dz] [l]

[r]

45,45%

(5)45,45%

(5)

9,1%

(1) [θιεηζηά] [k, p, t] 

[ηξηβφκελα] [ç, γ, v]

θσλήεληα [u]
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[ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ [u] κε πνζνζηφ 9,1%. Γελ εληνπίδνληαη θαζφινπ [πξνζηξηβφκελα], 

[έξξηλα] θαη [πγξά] ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζε απηφ ην είδνο .Α. 

 

ρήκα 109. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

Η ηεξαξρία ησλ 7 ζπκθσληθψλ / θσλεεληηθψλ ηεκαρίσλ - ππξνδνηψλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο βάζε ηνπ ζρήκαηνο (109) είλαη ε αθφινπζε: 

 

1
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [p] 3 / 11 εμαγφκελα, 27,2% 

2
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [γ], [v] 2 / 11 εμαγφκελα, 18,2% 

4
ν
 ζπκθσληθφ / θσλεεληηθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [k], [t], [ç], [u] 1 / 11 εμαγφκελα, 9,1% 

 

Κνξπθαίν ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο είλαη ην [θιεηζηφ] [p]. Σε δεχηεξε ζέζε κνηξάδνληαη ηα [ηξηβφκελα] [γ] θαη [v], 

ελψ ζηελ ηειεπηαία εληνπίδνληαη ηα [θιεηζηά] [k], [t], ην [ηξηβφκελν] [ç] θαη ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] 

θσλήελ [u]. 

 

ρήκα 110. χκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο 

 

 

 

9,1%

(1)

27,2%

(3)

9,1%

(1)
18,2%

(2)

9,1%

(1)

18,2%

(2)

9,1%

(1) [k]   [p] 

[t] [γ]  

[ç] [v]

[u]

30%

(3)

30%

(3)

20%

(2)

20%

(2)

[θιεηζηά] [k, p] 

[ηξηβφκελα] [f]

[πγξά] [l], [r]

θσλήεληα [o]



122 
 

Απφ ηηο 10 πεξηπηψζεηο κε αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. νη 3 απφ απηέο αθνξνχλ ηα [θιεηζηά] [k, p] 

ζχκθσλα θαη άιιεο 3 ην [ηξηβφκελν] [f] πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ πξψηε ζέζε κε πνζνζηφ 

30%. Αθνινπζνχλ ηα [πγξά] ζχκθσλα [l], [r] θαη ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ [o] κε 20%. ηελ 

αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. δελ εληνπίδνληαη θαζφινπ [πξνζηξηβφκελα] θαη [έξξηλα] ζχκθσλα - 

ππξνδφηεο. 

 

ρήκα 111. πγθεθξηκέλα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, ηξφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

ηηο 10 πεξηπηψζεηο κε αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. ηα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα 

θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 

1
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [f] 3 / 10 εμαγφκελα, 30% 

2
ν
 ζπκθσληθφ / θσλεεληηθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [k], [o] 2 / 10 εμαγφκελα, 20% 

4
ν
 ζπκθσληθφ ηεκάρην - ππξνδφηεο: [p], [l], [r] 1 / 10 εμαγφκελα, 10% 

 

Κπξίαξρνο ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. είλαη ην [ηξηβφκελν] ζχκθσλν [f], χζηεξα 

ην [θιεηζηφ] [k] θαη ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] θσλήελ [o], ελψ ηελ ηειεπηαία ζέζε κνηξάδνληαη ην 

[θιεηζηφ] [p] θαη ηα [πγξά] [l], [r]. 

ηα παξαθάησ ζρήκαηα ζα δηαπηζησζνχλ απφ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

θνξηηζηνχ αλ ν ηφλνο επεξεάδεη ηε .Α. 

 

ρήκα 112. Δπίδξαζε ηνπ ηφλνπ ζηε ζπκθσληθά αξκνλία 

 

 

20%

(2)
10%

(1)

30%

(3)

10%

(1)

10%

(1)

20%

(2)
[k]   [p]

[f] [l]

[r] [o]

18,75%

(18)

81,25%

(78)

ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή
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Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (112) ν ηφλνο δε θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηε .Α. ηνπ 

θνξηηζηνχ, θαζψο ην πνζνζηφ ηνπ ππξνδφηε ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή είλαη πνιχ ρακειφ 

(18,75%) ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ ππξνδφηε ζε άηνλε ζπιιαβή (81,25%). 

 

ρήκα 113. Θέζε ηνπ ζπκθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο 

 

 

 

Σα ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή ππεξέρνπλ ειάρηζηα κε πνζνζηφ 

52,1% έλαληη απηψλ ζε άηνλε ζπιιαβή (47,9%). πλνιηθά ν ηνληζκφο δε θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία ηεο .Α. ζην θνξίηζη. Ωζηφζν, παξαηεξήζεθε φηη ζηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] 

θσλήεληα - ππξνδφηεο θαζνξίδεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο αθνκνίσζεο αθνχ ν ζηφρνο 

αθνκνίσζεο βξίζθεηαη πάληα ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή (βι. ππνελφηεηα 5.3.2.2, ζει. 104 - 105, 

παξαδείγκαηα 325 - 333). Άξα, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζηφρνπ αθνκνίσζεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ππξνδφηε ε αθνκνίσζε είλαη είηε ππνρσξεηηθή είηε πξνρσξεηηθή. Έηζη, θαίλεηαη φηη ζηελ 

Διιεληθή ν ηφλνο κπνξεί λα θαζνξίζεη θάπνηεο απφ ηηο ηδηφηεηεο ηεο .Α., φπσο έρεη 

ππνζηεξηρηεί απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο (Tzakosta 2007). Σέινο, απφ ηα ζπλνιηθά εμαγφκελα 

ηνπ θνξηηζηνχ δηαπηζηψλνληαη 4 / 96 πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ππξνδφηεο θαη ζηφρνο 

αθνκνίσζεο εληνπίδνληαη ζηελ ίδηα ηνληζκέλε ζπιιαβή θαη άιιεο 32 / 96, ζηηο νπνίεο 

ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο εληνπίδνληαη ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή άηνλε ζπιιαβή. 

 

5.5 Κνηλά θαηλόκελα ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ], [ΥΔΙΛΙΚΑ] θαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] 

ζύκθσλα 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα πεξηγξαθνχλ θαηλφκελα πνπ εληνπίδνληαη ζε παξαπάλσ απφ κία 

θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ. Να ζεκεησζεί πσο ζηα δεδνκέλα ηνπ θνξηηζηνχ εληνπίδνληαη θνηλά 

θαηλφκελα κφλν ζε [ΥΔΙΛΙΚΑ] θαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο. 

 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

52,1%

(50)

47,9%

(46)

ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ζε άηνλε ζπιιαβή
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363) [ˈɲa.u]    [ˈma] (ληάνπ)  θνξίηζη: 2;6.17 

 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

364) [for.ti.ˈγo]    [ˈδo] (θνξηεγφ)  θνξίηζη: 2;10.9 

365) x4 [ði.ˈko sas]   [ˈto sas] (δηθφ ζαο)  θνξίηζη: 2;8.28 

 

ηα παξαδείγκαηα (363 - 365) παξαηεξείηαη φηη ν εμαγφκελνο ηχπνο ηνπ παηδηνχ εθθσλείηαη 

κε κία ζπιιαβή, ε νπνία είλαη ε ηνληζκέλε παξφηη ν εμαγφκελνο ηχπνο ηνπ ελήιηθα θέξεη δχν 

(παξαδείγκαηα 363 θαη 364) ή ηξεηο (παξάδεηγκα 365) ζπιιαβέο. Όκσο, είλαη ειάρηζηα γηα λα 

εμαρζεί νπνηαδήπνηε γελίθεπζε σο πξνο ηνπο κνλνζχιιαβνπο εμαγφκελνπο ηχπνπο ηνπ 

θνξηηζηνχ θαη απιψο παξαηίζεληαη. 

 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

366) [e.ˈci.no ˈpi.je]   [e.ˈpi.no ˈpi.je] (εθείλν πήγε) θνξίηζη: 2;10.9 

 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

367) [a.fto.ˈko.li.ta]   [ˈta.i.ta] (απηνθφιιεηα)  θνξίηζη: 2;10.9 

368) [sci.ˈla.ci]    [sci.ˈla.t
s
i] (ζθπιάθη)   θνξίηζη: 2;4.24 

369) [ko.ˈli.si]    [ti.ˈði.si] (θνιιήζεη)   θνξίηζη: 2;6.12 

370) [e.ˈci ˈi.ne]   [ˈti.ne] (εθεί είλαη)   θνξίηζη: 2;8.28 

 

Σα παξαδείγκαηα (366 - 370) θαλεξψλνπλ ηε δπλακηθή ηεο .Α. θαζψο απνηεινχλ φια 

παξαδείγκαηα αξκνλίαο απφ απφζηαζε. πκθσλνχλ κε ηηο απφςεηο εξεπλεηψλ φηη ε .Α. 

κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε νιφθιεξε πξνζσδηαθή ιέμε (Tzakosta 2002), ζηα φξηα ιέμεσλ (π.ρ. 

Donahue 1986, Matthei 1989, Macken 1992) θαη ζε πνιπζχιιαβεο ιέμεηο (Tzakosta 2002). 

Δπίζεο, ηα αλσηέξσ παξαδείγκαηα ζπκθσλνχλ κε απφςεηο πνπ επηζεκαίλνπλ φηη ηα 

ελδηάκεζα ηεκάρηα δε θαίλεηαη λα παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αθνκνίσζεο (βι. γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, Berg θαη Schade 2000, Hansson 2001, Levelt 

2011, Rose 2011, γηα ηελ Διιεληθή, Tzakosta 2002, γηα ηελ Δβξατθή, Gafni 2012, κεηαμχ 

άιισλ). Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη ζπκθσλνχλ κε ηελ αξρή ηεο Δπέθηαζεο (principle of 

Extension, Cole θαη Kisseberth 1994: 4, βι. ελφηεηα 2.4 ζει. 23). Ωζηφζν, παξαβηάδνπλ ηελ 

αξρή ηεο ηνπηθφηεηαο (Locality Condition, Archangeli θαη Pulleyblank 1987: 20, βι. ελφηεηα 

2.2, ζει. 19 - 20). Δπηπιένλ, δε ζπκθσλνχλ κε έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ φηη πεδίν εθαξκνγήο 
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ηεο .Α. απνηειεί ν πφδαο (π.ρ. Kappa 1998, 2001, Rose 2000, Goad 2004) ή νιφθιεξε ε 

ιέμε (π.ρ. Menn 1983, Vihman θαη Croft 2007, Fikkert θαη Levelt 2008). 

 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

371) [e.ˈle.fa.das]   [ˈbe.tas] (ειέθαληαο)   θνξίηζη: 2;5.13 

372) [ˈci.pe.lo]    [ˈbi.la.δo] (θχπειιν)   θνξίηζη: 2;8.21 

373) [ˈci.pe.lo]    [ˈbi.a.δo] (θχπειιν)   θνξίηζη: 2;8.21 

374) [pe.ˈδa.ci]    [ˈba.ci] (παηδάθη)   θνξίηζη: 2;8.21 

375) [ˈɲa.u]    [ˈma] (ληάνπ)   θνξίηζη: 2;6.17 

376) [ta.ˈpsi]    [ˈva.ksi] (ηαςί)   θνξίηζη: 2;8.21 

377) x2 [γav]    [vas] (γαβ)    θνξίηζη: 2;4.22 / 2;6.5 

 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

378) [zo.ˈγra.fi.se]   [ˈli.se] (δσγξάθηζε)   θνξίηζη: 2;8.21 

379) [por.to.ˈka.li]   [ˈta.i] (πνξηνθάιη (κ))  θνξίηζη: 2;10.9 

380) [for.ti.ˈγo]    [ˈδo] (θνξηεγφ)   θνξίηζη: 2;10.9 

381) x4 [ði.ˈko sas]   [ˈto sas] (δηθφ ζαο)   θνξίηζη: 2;8.28 

382) [ði.ˈko]    [i.ˈto] (δηθφ)    θνξίηζη: 2;8.28 

383) [ˈka.ni]    [ˈta.i] (θάλεη)   θνξίηζη: 2;9.25 

 

ηα παξαδείγκαηα (371 - 383) παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο αδηαθαλνχο .Α. (Kappa π.ε.). 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (βι. 2.6, ζει. 27 - 28) ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηλφκελν κπνξεί λα πξνθχςεη κε δχν ηξφπνπο. ηνλ πξψην δελ παξνπζηάδεηαη θαζφινπ 

ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ παηδηνχ ην ζχκθσλν - ππξνδφηεο πνπ ππήξρε ζηνλ εμαγφκελν ηχπν 

ηνπ ελήιηθα [f, p, u, v] γηα ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] θαη [r, t, ð, n] γηα ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζηα 

παξαπάλσ παξαδείγκαηα (371 - 383). Παίξλνληαο γηα παξάδεηγκα ην (382) παξαηεξείηαη φηη 

ην ζχκθσλν [ð] κε Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, +δηαξθέο, +ερεξφ] εθρσξεί ηνλ ηφπν άξζξσζήο ηνπ 

ζην ζχκθσλν [k] κε Γ.Υ. [ΡΑΥΙΑΙΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] θαη ην κεηαηξέπεη ζε [t] πνπ θέξεη ηα 

Γ.Υ. [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ]. Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ εμαγφκελν ηχπν [i.ˈto] ν 

ππξνδφηεο [ð] έρεη απαιεηθζεί, αθνχ φκσο πξψηα έρεη ππξνδνηήζεη ηε .Α. Δπνκέλσο, νη 

θσλνινγηθνί θαλφλεο είλαη δηαηεηαγκέλνη ελ ζεηξά (Κάππα ππφ έθδνζε: 154). ηνλ δεχηεξν 

ηξφπν ν ππξνδφηεο ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ηνπ παηδηνχ πξαγκαηψλεηαη αιιά κε δηαθνξεηηθά 

Γ.Υ. Παίξλνληαο γηα παξάδεηγκα ην (376) δηαπηζηψλεηαη φηη ην ζχκθσλν [p] κε Γ.Υ. 

[ΥΔΙΛΙΚΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] εθρσξεί ηνλ ηφπν άξζξσζήο ηνπ ζην ζχκθσλν [t] κε Γ.Υ. 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] θαη ην κεηαηξέπεη ζε [v] πνπ θέξεη ηα Γ.Υ. [ΥΔΙΛΙΚΟ, 
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+δηαξθέο, +ερεξφ]. Ύζηεξα ην [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν - ππξνδφηεο [p] πξαγκαηψλεηαη σο [θ] 

πνπ θέξεη ηα Γ.Υ. [ΡΑΥΙΑΙΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] θαη έηζη πξνθχπηεη ν εμαγφκελνο ηχπνο 

[ˈva.ksi]. 

 

5.5.1 Πνιιαπιή εθαξκνγή ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο ζηελ ίδηα ιέμε 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξαηίζεληαη κία ιέμε ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

.Α. παξαπάλσ απφ κία θνξά κε ζχκθσλα - ππξνδφηεο πνπ θέξνπλ δηαθνξεηηθφ ηφπν 

άξζξσζεο. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

384) [ˈci.pe.lo]    [ˈbi.la.δo] (θχπειιν)   θνξίηζη: 2;8.21 

 

Να ζεκεησζεί φηη γηα λα πξνθχςεη ν εμαγφκελνο ηχπνο ηνπ παηδηνχ [ˈbi.la.δo] ζην 

παξάδεηγκα (384) νη θσλνινγηθνί θαλφλεο είλαη δηαηεηαγκέλνη ελ ζεηξά (Κάππα ππφ έθδνζε: 

154). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχκθσλν [p] κε Γ.Υ. [ΥΔΙΛΙΚΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] εθρσξεί ηνλ 

ηφπν άξζξσζήο ηνπ ζην ζχκθσλν [c] κε Γ.Υ. [ΡΑΥΙΑΙΟ, -δηαξθέο, -ερεξφ] θαη ην 

κεηαηξέπεη ζε [ΥΔΙΛΙΚΟ] [b]. Ύζηεξα, ην ζχκθσλν [l] ηεο ηξίηεο ζπιιαβήο κε Γ.Υ. 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, πιεπξηθφ, +ερεξφ] εθρσξεί φια ηα Γ.Υ. ηνπ ζην ζχκθσλν [p] θαη ην 

κεηαηξέπεη ζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] [l]. Σέινο, ην ηειεπηαίν ζχκθσλν [l] κεηαηξέπεηαη ζε [δ]. Η 

ηειεπηαία δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ανομοίυζη πνπ είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ελφο θσλήκαηνο σο 

πξνο έλα ή πεξηζζφηεξα Γ.Υ. απφ έλα άιιν γεηηνληθφ θψλεκα (Κάππα ππφ έθδνζε: 146). Η 

αλνκνίσζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κελ παξαβηαζηεί η απσή ηος ςποσπευηικού πεπίγςπος 

(Obligatory contour principle, Κάππα ππφ έθδνζε: 146), ε νπνία απαγνξεχεη ηε γεηηλίαζε 

ηεκαρίσλ ζε δηαδνρηθέο ή κε ζπιιαβέο πνπ θέξνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα θνηλά Γ.Υ. ην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα (384) ηα ζχκθσλα [l] θαη [δ] δηαθέξνπλ σο πξνο ην Γ.Υ. ηνπ 

ηξφπνπ άξζξσζεο θαζψο ην [l] ραξαθηεξίδεηαη σο [πιεπξηθφ], ελψ ην [δ] σο [+δηαξθέο]. 

 

5.6 ύλνςε παξαηεξήζεσλ ζηε ζπκθσληθή αξκνλία ηνπ θνξηηζηνύ 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πεξηγξαθνχλ ζπγθεληξσηηθά θάπνηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηηο 

ηδηφηεηεο ηεο .Α. πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ θνξηηζηνχ. πλνιηθά ηα εμαγφκελα 

πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. ηνπ θνξηηζηνχ είλαη 96.  

 

Καηαλνκή ζπκθψλσλ - ζηφρσλ αθνκνίσζεο: 

[ΡΑΥΙΑΙΑ]: 51 / 96, 53,125% 
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[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ]: 25 / 96, 26% 

[ΥΔΙΛΙΚΑ]: 18 / 96, 18,75% 

Ηκίθσλα: 2 / 96, 2,1% 

 

Δπνκέλσο, ε ηεξάξρεζε σο πξνο ηα ζχκθσλα - ππξνδφηεο είλαη ε αθφινπζε (385): 

 

385) [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ] θνξίηζη (>: επηθξαηεί ζην) 

 

Καηεχζπλζε αθνκνίσζεο: 

Τπνρσξεηηθή: 73 / 96, 76% 

Πξνρσξεηηθή: 23 / 96, 24% 

 

Δίδνο αθνκνίσζεο: 

Μεξηθή: 57 / 96, 59,375% 

Οιηθή: 39 / 96, 40,625% 

 

Καηαλνκή εηδψλ .Α.: 

Αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο: 58 / 96, 60,4% 

Αιιαγή ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο: 17 / 96, 17,7% 

Αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο: 11 / 96, 11,5% 

Αιιαγή ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο: 10 / 96, 10,4% 

 

Καηαλνκή νκάδσλ ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζε φια ηα είδε .Α.: 

[Σξηβφκελα]: 43 / 96, 44,8% 

[Κιεηζηά]: 24 / 96, 25% 

Φσλήεληα: 12 / 96, 12,5% 

[Τγξά]: 9 / 96, 9,375% 

[Έξξηλα]: 5 / 96, 5,2% 

[Πξνζηξηβφκελα]: 3 / 96, 3,125% 

 

Καηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθσληθψλ / θσλεεληηθψλ ηεκαρίσλ ζε φια ηα είδε .Α.: 

[v]: 24 / 96, 25% 

[p]: 9 / 96, 9,375% 

[o]: 8 / 96, 8,3% 

[k / c], [t]: 7 / 96, 7,3% 

[f], [s], [ð], [n], [r]: 5 / 96, 5,2% 

[l], [u]: 4 / 96, 4,2% 
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[γ], [t
s
]: 2 / 96, 2,1% 

[ɟ], [ç], [z], [d
z
]: 1 / 96, 1% 

 

Καηαλνκή νκάδσλ ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο: 

[Σξηβφκελα]: 31 / 58, 53,5% 

[Κιεηζηά]: 11 / 58, 19% 

Φσλήεληα: 9 / 58, 15,5% 

[Έξξηλα]: 5 / 58, 8,6% 

[Πξνζηξηβφκελα / Τγξά]: 1 / 58, 1,7% 

 

Καηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθσληθψλ / θσλεεληηθψλ ηεκαρίσλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο: 

[v]: 22 / 58, 38% 

[o]: 6 / 58, 10,4% 

[t], [ð], [n]: 5 / 58, 8,6% 

[p], [u], [s]: 3 / 58, 5,2% 

[k / c] : 2 / 58, 3,4% 

[ɟ], [z], [t
s
], [l]: 1 / 58, 1,7% 

 

Καηαλνκή νκάδσλ ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο: 

[Τγξά]: 6 / 17, 35,3% 

[Κιεηζηά]: 5 / 17, 29,4% 

[Σξηβφκελα]: 4 / 17, 23,5% 

[Πξνζηξηβφκελα]: 2 / 17, 11,8% 

 

Καηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθσληθψλ ηεκαρίσλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο: 

[r]: 4 / 17, 23,5% 

[k / c], [p], [f], [s], [l]: 2 / 17, 11,76% 

[t], [t
s
], [d

z
]: 1 / 17, 5,9% 

 

Καηαλνκή νκάδσλ ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο: 

[Κιεηζηά / Σξηβφκελα]: 5 / 11, 45,45% 

Φσλήεληα: 1 / 11, 9,1% 
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Καηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθσληθψλ / θσλεεληηθψλ ηεκαρίσλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο: 

[p]: 3 / 11, 27,2% 

[γ], [v]: 2 / 11, 18,2% 

[k], [t], [ç], [u]: 1 / 11, 9,1% 

 

Καηαλνκή νκάδσλ ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, ηξφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο: 

[Κιεηζηά / Σξηβφκελα]: 3 / 10, 30% 

[Τγξά] / Φσλήεληα: 2 / 10, 20% 

 

Καηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθσληθψλ / θσλεεληηθψλ ηεκαρίσλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, 

ηξφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο: 

[f]: 3 / 10, 30% 

[k], [o]: 2 / 10, 20% 

[p], [l], [r]: 1 / 10, 10% 

 

Ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή: 78 / 96, 81,25% 

Ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή: 18 / 96, 18,75% 

 

ηφρνο αθνκνίσζεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή: 50 / 96, 52,1% 

ηφρνο αθνκνίσζεο ζε άηνλε ζπιιαβή: 46 / 96, 47,9% 

 

Ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο ζε άηνλε ζπιιαβή: 32 / 96, 33,3% 

Ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή: 4 / 96, 4,2% 
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6. ύγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ δύν παηδηώλ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ δχν 

ειιελφθσλσλ παηδηψλ σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο ηεο .Α. θαη σο πξνο ηα θαηλφκελα πνπ 

παξνπζίαζαλ φιεο νη θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ. 

 

6.1 Ιεξαξρία ζπκθώλσλ - ππξνδνηώλ θαη ζηόρσλ αθνκνίσζεο 

 

Ωο πξνο ηελ ηεξαξρία ησλ ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ θαη ζηα δχν παηδηά παξαηεξείηαη φηη νη 

θπξίαξρνη ππξνδφηεο είλαη νη εμήο (386): 

 

386) [ΥΔΙΛΙΚΑ] > [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] > [ΡΑΥΙΑΙΑ] αγφξη / θνξίηζη (>: επηθξαηεί ζην) 

 

Καηαλνκή ζπκθψλσλ - ζηφρσλ αθνκνίσζεο: 

387) [ΡΑΥΙΑΙΑ]: 184 / 263, 70%                                            [ΡΑΥΙΑΙΑ]: 51 / 96, 53,125% 

        [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ]: 41 / 263, 15,6%                                   [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ]: 25 / 96, 26% 

        [ΥΔΙΛΙΚΑ]: 31 / 263, 11,8%                                           [ΥΔΙΛΙΚΑ]: 18 / 96, 18,75%  

        Ηκίθσλα: 7 / 263, 2,6% (αγφξη)                                       Ηκίθσλα: 2 / 96, 2,1% (θνξίηζη) 

 

Πξνζζέηνληαο ηα εμαγφκελα θαη ησλ δχν παηδηψλ πξνθχπηεη ην ζρήκα (114). 

 

ρήκα 114. χκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο θαη ησλ δχν παηδηψλ  

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (114) ηα ζχκθσλα πνπ αθνκνηψλνληαη πεξηζζφηεξν είηε ζε 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] είηε ζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] είλαη ηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] κε πνζνζηφ 65,5%. Αθνινπζνχλ 

ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] πνπ αθνκνηψλνληαη είηε ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ] είηε ζε [ΥΔΙΛΙΚΑ] κε 18,4%. 

Έπεηηα εληνπίδνληαη ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] πνπ αθνκνηψλνληαη ιηγφηεξν, κφιηο 13,6%, ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ είηε ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ] είηε ζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ]. Σέινο έλα 

65,5%

(235)

13,6%

(49)

18,4%

(66)

2,5%

(9) [ΡΑΥΙΑΙΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο

Ηκίθσλα
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κηθξφ πνζνζηφ (2,5%) εληνπίδεηαη ζε εκίθσλα πνπ αθνκνηψλνληαη είηε ζε [ΥΔΙΛΙΚΑ] είηε 

ζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα. 

 

6.2 Καηεύζπλζε αθνκνίσζεο 

 

Η θαηεχζπλζε αθνκνίσζεο πνπ ππεξηζρχεη θαη ζηα δχν παηδηά ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη ε ππνρσξεηηθή. 

 

Καηεχζπλζε αθνκνίσζεο: 

388) Τπνρσξεηηθή: 217 / 263, 82,5%                              Τπνρσξεηηθή: 73 / 96, 76% 

        Πξνρσξεηηθή: 46 / 263, 17,5% (αγφξη)                    Πξνρσξεηηθή: 23 / 96, 24% (θνξίηζη) 

 

Καηακεηξψληαο ζπλνιηθά ηα δεδνκέλα θαη ησλ δχν παηδηψλ πξνθχπηεη ην ζρήκα (115). 

 

ρήκα 115. Καηεχζπλζε αθνκνίσζεο 

 

 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην ζρήκα (115) θπξίαξρε θαηεχζπλζε αθνκνίσζεο είλαη ε 

ππνρσξεηηθή κε πνζνζηφ 80,8% ζε αληίζεζε κε ηελ πξνρσξεηηθή πνπ εκθαλίδεηαη ζε κηθξφ 

πνζνζηφ (19,2%). 

 

6.3 Δίδνο αθνκνίσζεο 

 

Σν είδνο αθνκνίσζεο πνπ θπξηαξρεί ζε θάζε παηδί είλαη δηαθνξεηηθφ (394). 

 

Δίδνο αθνκνίσζεο: 

389) Οιηθή: 169 / 263, 64,3%                                                Μεξηθή: 57 / 96, 59,375% 

        Μεξηθή: 94 / 263, 35,7% (αγφξη)                                   Οιηθή: 39 / 96, 40,625% (θνξίηζη) 

 

Πξνζζέηνληαο ηα ζπλνιηθά εμαγφκελα ησλ δχν παηδηψλ πξνθχπηεη ην ζρήκα (116). 

80,8%

(290)

19,2%

(69) ππνρσξεηηθή

πξνρσξεηηθή
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ρήκα 116. Δίδνο αθνκνίσζεο 

 

 

 

Σν ζρήκα (116) θαλεξψλεη πσο έζησ θαη γηα ιίγν ε νιηθή αθνκνίσζε κεηαμχ ησλ 

ελαξκνληδφκελσλ ηεκαρίσλ είλαη ε πην ζπρλή (57,9%). Ωζηφζν, ην πνζνζηφ 42,7% ηεο 

κεξηθήο αθνκνίσζεο θαλεξψλεη φηη θαη απηφ ην είδνο πξνηηκάηαη αξθεηέο θνξέο. Δπνκέλσο, 

δελ ππάξρεη κία μεθάζαξε πξνηίκεζε ησλ δχν παηδηψλ ζε θάπνην απφ ηα δχν είδε. Γηα κία 

πην ζαθήο εηθφλα σο πξνο ην πην ζπρλά εκθαληδφκελν είδνο ηεο αθνκνίσζεο ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξα ππνθείκελα θαη πεξαηηέξσ έξεπλεο. 

 

6.4 Καηαλνκή εηδώλ ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα δηαπηζησζεί ην είδνο ηεο .Α. πνπ παξνπζηάζηεθε ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο θαη γηα ηα δχν παηδηά. Ύζηεξα, ζα δηαπηζησζνχλ αλαιπηηθά νη θπξίαξρεο θαηεγνξίεο 

ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ θαζψο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ζπκθσληθά ή θσλεεληηθά 

ηεκάρηα - ππξνδφηεο ζε φια ηα είδε .Α. θαη ζε κεηέπεηηα ελφηεηεο γηα ην θάζε είδνο .Α. 

μερσξηζηά. 

 

390) α) Αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο: 176 / 263, 66,9% 

             Αιιαγή ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο: 58 / 263, 22,1% 

             Αιιαγή ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο: 17 / 263, 6,5% 

             Αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο: 12 / 263, 4,5% (αγφξη) 

 

        β)  Αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο: 58 / 96, 60,4% 

             Αιιαγή ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο: 17 / 96, 17,7% 

             Αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο: 11 / 96, 11,5% 

             Αιιαγή ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο: 10 / 96, 10,4% (θνξίηζη) 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα είδε .Α. θαη γηα ηα δχν παηδηά αλαθχπηεη ην ζρήκα (117). 

 

42,1%

(151)57,9%

(208)

κεξηθή

νιηθή
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ρήκα 117. Δίδε ζπκθσληθήο αξκνλίαο 

 

 

 

Βάζε ησλ ζπλνιηθψλ εμαγφκελσλ θαη ησλ δχν παηδηψλ (ζρήκα 117) παξαηεξείηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζηα ελαξκνληδφκελα ηεκάρηα κεηαβνιή κφλν ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

κε πνζνζηφ 65,2%. Όκσο, αξθεηέο είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο εληνπίδεηαη κεηαβνιή 

ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο (20,9%). ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο εληνπίδνληαη ε κεηαβνιή 

φισλ ησλ Γ.Υ. κε 7,5% θαη ε αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο κε 6,4%. Σν 

εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζρήκα (117) είλαη αλ ε ερεξφηεηα δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ 

ξφιν ζηε .Α. θαη αλ λαη κε πνηνλ ηξφπν. Μπνξεί ηα εμαγφκελα ζηα νπνία εληνπίδεηαη ε 

κεηαβνιή ηεο ερεξφηεηαο λα είλαη ειάρηζηα, σζηφζν εθφζνλ είλαη ππαξθηά κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί ε ππφζεζε φηη θαη ε ερεξφηεηα δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν ζηε .Α. Βεβαίσο, 

γηα λα απαληεζεί κε βεβαηφηεηα ην παξαπάλσ εξψηεκα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα ππνθείκελα 

θαη έξεπλεο. Οη θνξπθαίεο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζε φια ηα είδε 

.Α. γηα ην θάζε παηδί μερσξηζηά είλαη νη εμήο (391): 

 

391) [Σξηβφκελα]: 152 / 263, 57,8%                       [Σξηβφκελα]: 43 / 96, 44,8% 

        [Κιεηζηά]: 53 / 263, 20,2%                             [Κιεηζηά]: 24 / 96, 25% 

        [Τγξά]: 24 / 263, 9,1%                                    Φσλήεληα: 12 / 96, 12,5% 

        Φσλήεληα: 15 / 263, 5,7%                               [Τγξά]: 9 / 96, 9,375% 

        [Έξξηλα]: 14 / 263, 5,3%                                 [Έξξηλα]: 5 / 96, 5,2% 

        [Πξνζηξηβφκελα]: 5 / 263, 1,9% (αγφξη)         [Πξνζηξηβφκελα]: 3 / 96, 3,125% (θνξίηζη) 

 

Πξνζζέηνληαο ηηο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ γηα φια ηα είδε .Α. θαη 

γηα ηα δχν παηδηά αλαθχπηεη ην ζρήκα (118). 

 

 

 

65,2%

(234)

20,9%

(75)

6,4%

(23)

7,5%

(27)
αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο

αιιαγή ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο

αιιαγή ηφπνπ, ηξφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο
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ρήκα 118. Καηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζε φια ηα είδε ζπκθσληθήο 

αξκνλίαο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (118) νη θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ θαη ζηα δχν 

παηδηά θαηαλέκνληαη σο εμήο (392): 

 

392) [Σξηβφκελα]: 195 / 359, 54,3% 

        [Κιεηζηά]: 77 / 359, 21,5% 

        [Τγξά]: 33 / 359, 9,2% 

        Φσλήεληα: 27 / 359, 7,5% 

        [Έξξηλα]: 19 / 359, 5,3% 

        [Πξνζηξηβφκελα]: 8 / 359, 2,2% 

 

Οη θνξπθαίεο θαηεγνξίεο ζπκθσληθψλ / θσλεεληηθψλ ηεκαρίσλ ζε φια ηα είδε .Α. 

παξνπζηάδνπλ ηελ εμήο ζεηξά (393): 

 

393) [v] 119 / 263, 45,2%                                                  [v]: 24 / 96, 25% 

        [t] 19 / 263, 7,2%                                                       [p]: 9 / 96, 9,375% 

        [p] 18 / 263, 6,8%                                                      [o]: 8 / 96, 8,3% 

        [l / ʎ] 17 / 263, 6,5%                                                  [k / c], [t]: 7 / 96, 7,3% 

        [k / c], [n] 12 / 263, 4,5%                                           [f], [s], [ð], [n], [r]: 5 / 96, 5,2% 

        [f], [o] 9 / 263, 3,4%                                                   [l], [u]: 4 / 96, 4,2% 

        [γ], [s], [r] 7 / 263, 2,7%                                             [γ], [t
s
]: 2 / 96, 2,1% 

        [u] 6 / 263, 2,3%                                                         [ɟ], [ç], [z], [d
z
]: 1 / 96, 1% (θνξίηζη) 

        [t
s
] 5 / 263, 1,9% 

        [x / ç] 4 / 263, 1,5% 

21,5%

(77)

54,3%

(195)

2,2%

(8)

5,3%

(19)

9,2%

(33)

7,5%

(27) [θιεηζηά] [k / c, g / ɟ, p, b, t, d] 

[ηξηβφκελα] [x / ç, γ, f, v, s, z, ζ, ð]

[πξνζηξηβφκελα] [ts, dz]

[έξξηλα] [m, n]

[πγξά] [l / ʎ, r]

θσλήεληα [u, o]
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        [z] 3 / 263, 1,1% 

        [d], [ζ], [m] 2 / 263, 0,8% 

        [g], [b], [ð] 1 / 263, 0,4% (αγφξη) 

 

Πξνζζέηνληαο ηα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα ησλ δχν παηδηψλ πξνθχπηεη ην ζρήκα 

(119). 

 

ρήκα 119. πκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα - ππξνδφηεο ζε φια ηα είδε ζπκθσληθήο 

αξκνλίαο 

 

 

 

Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (119) ηα θπξίαξρα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα - ππξνδφηεο ζε φια 

ηα είδε .Α. θαη ησλ δχν παηδηψλ θαηαλέκνληαη κε ηελ εμήο ζεηξά (394): 

 

394) [v]: 143 / 359, 40,1% 

        [p]: 27 / 359, 7,5% 

        [t]: 26 / 359, 7,2% 

        [l / ʎ]: 21 / 359, 5,9% 

        [k / c]: 19 / 359, 5,3% 

        [n], [o]: 17 / 359, 4,7% 

5,3%

(19)
0,6%

(2) 7,5%

(27)
0,3%

(1)

7,2%

(26)

0,6%

(2)1,4%

(5) 2,5%

(9)

3,9%

(14)

39,8%

(143)

3,3%

(12)

1,1%

(4)

0,6%

(2)

1,7%

(6)

1,9%

(7)

0,3%

(1)

4,7%

(17)

0,6%

(2)

5,9%

(21)

3,3%

(12)

2,8%

(10)

4,7%

(17)
[k / c]   [g / ɟ] 

[p] [b] 

[t] [d]

[x / ç]   [γ]  

[f] [v] 

[s] [z]

[ζ] [ð]

[ts] [dz]

[m] [n]

[l / ʎ] [r]

[u] [o]



136 
 

        [f]: 14 / 359, 3,9% 

        [s], [r]: 12 / 359, 3,3% 

        [u]: 10 / 359, 2,8% 

        [γ] 9 / 359, 2,5% 

        [t
s
]: 7 / 359, 1,9% 

        [ð]: 6 / 359, 1,7% 

        [x / ç]: 5 / 359, 1,4% 

        [z]: 4 / 359, 1,1%  

        [g / ɟ], [d], [ζ], [m]: 2 / 359, 0,6% 

        [b], [d
z
]: 1 / 359, 0,3% 

 

6.4.1 Δμαγόκελα κε αιιαγή ηνπ ηόπνπ άξζξσζεο 

 

Οη θπξίαξρεο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ ζηε κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

παξνπζηάδνπλ ηελ εμήο ζεηξά (395): 

 

395) [Σξηβφκελα]: 133 / 176, 75,6%               [Σξηβφκελα]: 31 / 58, 53,5% 

        [Κιεηζηά]: 27 / 176, 15,3%                     [Κιεηζηά]: 11 / 58, 19% 

        Φσλήεληα: 7 / 176, 4%                           Φσλήεληα: 9 / 58, 15,5% 

        [Πξνζηξηβφκελα]: 5 / 176, 2,8%             [Έξξηλα]: 5 / 58, 8,6% 

        [Έξξηλα]: 3 / 176, 1,7%                           [Πξνζηξηβφκελα / Τγξά]: 1 / 58, 1,7% (θνξίηζη) 

        [Τγξά]: 1 / 176, 0,6% (αγφξη) 

 

Πξνζζέηνληαο ηα εμαγφκελα πνπ παξνπζηάδνπλ κφλν κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο ζηα δχν 

παηδηά πξνθχπηεη ην ζρήκα (120). 

 

ρήκα 120. Καηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο 

 

 

16,2%

(38)

70,1%

(164)

2,6%

(6)

3,4%

(8)
0,9%

(2)

6,8%

(16) [θιεηζηά] [k / c, ɟ, p, b, t] 

[ηξηβφκελα] [x / ç, γ, f, v, s, z, ζ, ð]

[πξνζηξηβφκελα] [ts]

[έξξηλα] [n]

[πγξά] [l, r]

θσλήεληα [u, o]
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χκθσλα κε ην ζρήκα (120) νη θαηεγνξίεο ησλ ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ ζηε κεηαβνιή ηνπ 

ηφπνπ άξζξσζεο θαη ησλ δχν παηδηψλ παξνπζηάδνπλ ηελ εμήο ζεηξά (396): 

 

396) [Σξηβφκελα]: 164 / 234, 70,1% 

        [Κιεηζηά]: 38 / 234, 16,2% 

        Φσλήεληα: 16 / 234, 6,8% 

        [Έξξηλα] 8 / 234, 3,4% 

        [Πξνζηξηβφκελα]: 6 / 234, 2,6% 

        [Τγξά]: 2 / 234, 0,9% 

 

Σα θπξίαξρα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα - ππξνδφηεο ζηε κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο ζην θάζε παηδί μερσξηζηά έρνπλ ηελ εμήο ζεηξά (397): 

 

397) [v] 114 / 176, 64,8%                                                 [v]: 22 / 58, 38% 

        [p] 12 / 176, 6,8%                                                     [o]: 6 / 58, 10,4% 

        [k], [t], [o] 7 / 176, 4%                                              [t], [ð], [n]: 5 / 58, 8,6% 

        [f], [t
s
] 5 / 176, 2,8%                                                 [p], [u], [s]: 3 / 58, 5,2% 

        [x / ç], [γ], [s], [n] 3 / 176, 1,7%                               [k / c] : 2 / 58, 3,4% 

        [z], [ζ] 2 / 176, 1,1%                                                 [ɟ], [z], [t
s
], [l]: 1 / 58, 1,7% (θνξίηζη) 

        [b], [ð], [r] 1 / 176, 0,6% (αγφξη) 

 

ην ζρήκα (121) παξνπζηάδνληαη ηα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα - ππξνδφηεο ζηε 

κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο ζηα δχν παηδηά ζπλνιηθά. 
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ρήκα 121. πκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (121) ηα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα - ππξνδφηεο ζηε κεηαβνιή 

ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ζηα δχν παηδηά θαηαλέκνληαη σο εμήο (398): 

 

398) [v]: 136 / 234, 58,1% 

        [p]: 15 / 234, 6,4% 

        [o]: 13 / 234, 5,6% 

        [t]: 12 / 234, 5,1% 

        [k / c]: 9 / 234, 3,8% 

        [n]: 8 / 234, 3,4% 

        [s], [ð], [t
s
]: 6 / 234, 2,6% 

        [f]: 5 / 234, 2,1% 

        [x / ç], [γ], [z], [u]: 3 / 234, 1,3% 

        [ζ]: 2 / 234, 0,9% 

        [ɟ], [b], [l], [r]: 1 / 234, 0,4% 

3,8%

(9) 0,4%

(1) 6,4%

(15)
0,4%

(1)

5,1%

(12) 1,3%

(3)

1,3%

(3)
2,1%

(5)

58,1%

(136)

2,6%

(6)

2,6%

(6)

1,3%

(3)

0,9%

(2)

2,6%

(6)

3,4%

(8)

0,4%

(1)

0,4%

(1)

1,3%

(3)

5,6%

(13)
[k / c]   [ɟ] 

[p] [b] 

[t] [x / ç]   

[γ]  [f]

[v] [s]

[z] [ζ]

[ð] [ts]

[n] [l]

[r] [u]

[o]
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6.4.2 Δμαγόκελα κε αιιαγή ηνπ ηόπνπ θαη ηξόπνπ άξζξσζεο 

 

Οη θπξίαξρεο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ ζηε κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο παξνπζηάδνπλ ηελ εμήο ζεηξά (399): 

 

399) [Κιεηζηά]: 20 / 58, 34,5%                                 [Τγξά]: 6 / 17, 35,3% 

        [Τγξά]: 19 / 58, 32,8%                                      [Κιεηζηά]: 5 / 17, 29,4% 

        [Σξηβφκελα]: 9 / 58, 15,5%                                [Σξηβφκελα]: 4 / 17, 23,5% 

        [Έξξηλα]: 8 / 58, 13,8%                                     [Πξνζηξηβφκελα]: 2 / 17, 11,8% (θνξίηζη) 

        Φσλήεληα: 2 / 58, 3,4% (αγφξη) 

 

Καηακεηξψληαο ηα ζπλνιηθά εμαγφκελα θαη ησλ δχν παηδηψλ αλαθχπηεη ην ζρήκα (122). 

 

ρήκα 122. Καηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη 

ηξφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (122) ε ηεξαξρία ησλ ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζηε 

κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο είλαη ε εμήο (400): 

 

400) [Κιεηζηά / Τγξά]: 25 / 75, 33,3% 

        [Σξηβφκελα]: 13 / 75, 17,3% 

        [Έξξηλα]: 8 / 75, 10,7% 

        [Πξνζηξηβφκελα] / Φσλήεληα: 2 / 75, 2,7% 

 

Σα θνξπθαία ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα σο πξνο ηε κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ 

άξζξσζεο παξνπζηάδνπλ ηελ εμήο ζεηξά (401): 

33,3%

(25)

17,3%

(13)

2,7%

(2)

10,7%

(8)

33,3%

(25)

2,7%

(2)
[θιεηζηά] [k / c, p, t, d] 

[ηξηβφκελα] [x, γ, f, v, s, z]

[πξνζηξηβφκελα] [ts, dz]

[έξξηλα] [m, n]

[πγξά] [l / ʎ, r]

θσλήεληα [u, o]
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401) [l / ʎ] 14 / 58, 24,2%                                             [r]: 4 / 17, 23,5% 

        [t] 12 / 58, 20,7%                                                  [k / c], [p], [f], [s], [l]: 2 / 17, 11,76% 

        [n] 7 / 58, 12,1%                                                   [t], [t
s
], [d

z
]: 1 / 17, 5,9% (θνξίηζη) 

        [r] 5 / 58, 8,6% 

        [k / c], 4 / 58, 6,9% 

        [p], [v] 3 / 58, 5,2% 

        [γ], 2 / 58, 3,5% 

        [d], [x], [f], [s], [z], [m], [u], [o] 1 / 58, 1,7% (αγφξη) 

 

Πξνζζέηνληαο ηα εμαγφκελα πνπ εκθαλίδνπλ κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο ησλ 

δχν παηδηψλ αλαθχπηεη ην ζρήκα (123). 

 

ρήκα 123. πκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαη 

ηξφπνπ άξζξσζεο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (123) ηα ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα ζηε κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ 

θαη ηξφπνπ άξζξσζεο ζηα δχν παηδηά θαηαλέκνληαη σο εμήο (402): 

 

8%

(6) 6,7%

(5)

17,4%

(13)

1,3%

(1)

1,3%

(1)
2,7%

(2)
4%

(3)
4%

(3)
4%

(3)
1,3%

(1)

1,3%

(1)

1,3%

(1)

1,3%

(1)

9,4%

(7)

21,4%

(16)

12%

(9)

1,3%

(1)

1,3%

(1)
[k / c]   [p]

[t] [d]

[x]   [γ]  

[f] [v] 

[s] [z]

[ts] [dz]

[m] [n]

[l / ʎ] [r]

[u] [o]
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402) [l / ʎ]: 16 / 75, 21,4% 

        [t]: 13 / 75, 17,4% 

        [r]: 9 / 75, 12% 

        [n]: 7 / 75, 9,4% 

        [k / c]: 6 / 75, 8% 

        [p]: 5 / 75, 6,7% 

        [f], [v], [s]: 3 / 75, 4% 

        [γ]: 2 / 75, 2,7% 

        [d], [x], [z], [t
s
], [d

z
], [m], [u], [o]: 1 / 75, 1,3% 

 

6.4.3 Δμαγόκελα κε αιιαγή ηνπ ηόπνπ άξζξσζεο θαη ερεξόηεηαο 

 

Οη θνξπθαίεο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ ζηε κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη 

ερεξφηεηαο θαηαλέκνληαη σο εμήο (403): 

 

403) [Κιεηζηά / Σξηβφκελα] / Φσλήεληα: 4 / 12, 33,3% (αγφξη) 

        [Κιεηζηά / Σξηβφκελα]: 5 / 11, 45,45% 

        Φσλήεληα: 1 / 11, 9,1% (θνξίηζη) 

 

Πξνζζέηνληαο ηα εμαγφκελα θαη ησλ δχν παηδηψλ πξνθχπηεη ην ζρήκα (124). 

 

ρήκα 124. Καηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

Όπσο δηαθαίλεηαη ζην ζρήκα (124) νη θνξπθαίεο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - 

ππξνδνηψλ ζηε κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο ζηα δχν παηδηά εκθαλίδνπλ 

ηελ εμήο ζεηξά (404): 

 

39,1%

(9)

39,1%

(9)

21,8%

(5)
[θιεηζηά] [k, p, t] 

[ηξηβφκελα] [ç, γ, v, s]

θσλήεληα [u, o]
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404) [Σξηβφκελα / Κιεηζηά]: 9 / 23, 39,1% 

        Φσλήεληα: 5 / 23, 21,8% 

 

Η ηεξαξρία ζηα θνξπθαία ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα ζηε κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο γηα ην θάζε παηδί μερσξηζηά είλαη ε εμήο (405): 

 

405) [p], [s], [u] 3 / 12, 25%                                             [p]: 3 / 11, 27,2% 

        [k], [γ], [o] 1 / 12, 8,3%  (αγφξη)                              [γ], [v]: 2 / 11, 18,2% 

                                                                                          [k], [t], [ç], [u]: 1 / 11, 9,1% (θνξίηζη) 

 

πλππνινγίδνληαο ηα εμαγφκελα θαη ζηα δχν παηδηά πξνθχπηεη ην ζρήκα (125). 

 

ρήκα 125. πκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο 

θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα (125) ηα θνξπθαία ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα - 

ππξνδφηεο ζηε κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο ζηα δχν παηδηά εκθαλίδνπλ 

ηελ εμήο ζεηξά (406): 

 

406) [p]: 6 / 23, 26,1% 

        [u]: 4 / 23, 17,4%  

        [γ], [s]: 3 / 23, 13% 

        [k], [v]: 2 / 23, 8,8% 

        [ç], [t], [o]: 1 / 23, 4,3% 

 

8,8%

(2)

26,1%

(6)

4,3%

(1)

4,3%

(1)13%

(3)

8,8%

(2)

13%

(3)

17,4%

(4)

4,3%

(1)

[k]   [p]

[t] [ç]   

[γ]  [v] 

[s] [u]

[o]
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6.4.4 Δμαγόκελα κε αιιαγή ηνπ ηόπνπ, ηξόπνπ άξζξσζεο θαη ερεξόηεηαο 

 

Οη θνξπθαίεο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ ζηε κεηαβνιή φισλ ησλ Γ.Υ. 

θαηαλέκνληαη σο εμήο (407): 

 

407) [Σξηβφκελα]: 6 / 17, 35,3%                               [Κιεηζηά / Σξηβφκελα]: 3 / 10, 30% 

        [Τγξά]: 4 / 17, 23,5%                                        [Τγξά] / Φσλήεληα: 2 / 10, 20% (θνξίηζη) 

        [Έξξηλα]: 3 / 17, 17,6% 

        [Κιεηζηά] / Φσλήεληα: 2 / 17, 11,8% (αγφξη) 

 

Πξνζζέηνληαο ηηο θαηεγνξίεο θαη ησλ δχν παηδηψλ αλαθχπηεη ην ζρήκα (126). 

 

ρήκα 126. Καηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, 

ηξφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα (126) νη θνξπθαίεο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ / θσλεέλησλ - ππξνδνηψλ 

ζηε κεηαβνιή φισλ ησλ Γ.Υ. θαη ζηα δχν παηδηά είλαη νη εμήο (408): 

 

408) [Σξηβφκελα]: 9 / 27, 33,3% 

        [Κιεηζηά]: 5 / 27, 18,5% 

        [Τγξά]: 6 / 27, 22,2% 

        Φσλήεληα: 4 / 27, 14,8% 

        [Έξξηλα]: 3 / 27, 11,1% 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα δηαπηζησζνχλ ηα θνξπθαία ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα ζηε 

κεηαβνιή φισλ ησλ Γ.Υ. γηα ην θάζε έλα παηδί μερσξηζηά (409). 

 

409) [f], [l / ʎ] 3 / 17, 17,6%                                                    [f]: 3 / 10, 30% 

        [v], [n], [u] 2 / 17, 11,8%                                                 [k], [o]: 2 / 10, 20% 

18,5%

(5)

33,3%

(9)
11,1%

(3)

22,2%

(6)

14,8%

(4)
[θιεηζηά] [k, g, p, d] 

[ηξηβφκελα] [γ, f, v]

[έξξηλα] [m, n]

[πγξά] [l / ʎ, r]

θσλήεληα [u, o]
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        [g], [d], [γ], [m], [r], 1 / 17, 5,88% (αγφξη)                      [p], [l], [r]: 1 / 10, 10% (θνξίηζη) 

 

Πξνζζέηνληαο ηα εμαγφκελα θαη ησλ δχν παηδηψλ πξνθχπηεη ην ζρήκα (127). 

 

ρήκα 127. πκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα - ππξνδφηεο ζηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ, ηξφπνπ 

άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο 

 

 

 

Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (127) ηα θνξπθαία ζπκθσληθά / θσλεεληηθά ηεκάρηα - ππξνδφηεο ζηελ 

αιιαγή φισλ ησλ Γ.Υ. θαη ζηα δχν παηδηά θαηαλέκνληαη σο εμήο (410): 

 

410) [f]: 6 / 27, 22,2% 

        [l / ʎ]: 4 / 27, 14,8% 

        [k], [v], [n], [r], [u], [o]: 2 / 27, 7,4% 

        [g], [p], [d], [γ], [m]: 1 / 27, 3,7% 

 

6.5 Θέζε ζπκθώλνπ / θσλήεληνο - ππξνδόηε 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα δηαπηζησζεί αλ ν ηνληζκφο επεξεάδεη ηε .Α. βάζε ηεο ζέζεο ηνπ 

ζπκθψλνπ / θσλήεληνο - ππξνδφηε. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα γηα ην θάζε 

παηδί μερσξηζηά (411). 

 

411) Ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή: 202 / 263, 76,8% 

        Ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή: 61 / 263, 23,2% (αγφξη) 
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(2)

7,4%
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        Ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή: 78 / 96, 81,25% 

        Ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή: 18 / 96, 18,75% (θνξίηζη) 

 

Πξνζζέηνληαο ηα δεδνκέλα απφ ηα δχν παηδηά πξνθχπηεη ην ζρήκα (128). 

 

ρήκα 128. Δπίδξαζε ηνπ ηφλνπ ζηε ζπκθσληθή αξκνλία 

 

 

 

ην ζρήκα (128) παξαηεξείηαη φηη ν ηνληζκφο δε θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξν ξφιν 

ζηε .Α. θαη ζηα δχν παηδηά, θάηη ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη θαη ζην πνζνζηφ 22% πνπ 

αληηζηνηρεί ζηα ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή. Η κφλε πεξίπησζε 

πνπ εληνπίζηεθε ν ηφλνο λα ππαγνξεχεη ηε .Α. είλαη ζηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα - ππξνδφηεο 

ζηα εμαγφκελα ηνπ θνξηηζηνχ (βι. ππνελφηεηα 5.3.2.1, ζει. 104 - 105, παξαδείγκαηα (325 - 

333). 

 

6.6 Θέζε ζπκθώλνπ / θσλήεληνο - ζηόρνπ αθνκνίσζεο 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα δηαπηζησζεί αλ ν ηνληζκφο επεξεάδεη ηε .Α. κέζσ ηεο ζέζεο ηνπ 

εθάζηνηε ζπκθψλνπ πνπ πθίζηαηαη κεηαβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Γ.Υ. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη ηα ζχκθσλα - ζηφρνη αθνκνίσζεο γηα ην θάζε παηδί μερσξηζηά (412). 

 

412) ηφρνο αθνκνίσζεο ζε άηνλε ζπιιαβή: 209 / 263, 79,5% 

        ηφρνο αθνκνίσζεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή: 54 / 263, 20,5% (αγφξη) 

 

        ηφρνο αθνκνίσζεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή: 50 / 96, 52,1% 

        ηφρνο αθνκνίσζεο ζε άηνλε ζπιιαβή: 46 / 96, 47,9% (θνξίηζη) 

 

Πξνζζέηνληαο ζπλνιηθά ηα εμαγφκελα θαηαιήγνπκε ζην ζρήκα πνπ έπεηαη (129). 

 

 

22%

(79)

78%

(280)

ππξνδφηεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ππξνδφηεο ζε άηνλε ζπιιαβή
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ρήκα 129. Θέζε ζπκθψλνπ - ζηφρνπ αθνκνίσζεο 

 

 

 

Βάζε ηνπ ζρήκαηνο (129) θαίλεηαη φηη ην ζχκθσλν - ζηφρνο αθνκνίσζεο πθίζηαηαη .Α. ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (71%) φηαλ εληνπίδεηαη ζε άηνλε ζπιιαβή παξά ζε ηνληζκέλε (29%). 

 

6.7 Δμαγόκελα κε ππξνδόηε θαη ζηόρν αθνκνίσζεο ζε ηνληζκέλε ή άηνλε 

ζπιιαβή 

 

Σέινο, δηαπηζηψλνληαη νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ζχκθσλα - ππξνδφηεο θαη ζηφρνο 

αθνκνίσζεο εληνπίδνληαη ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή ηνληζκέλε ή άηνλε ζπιιαβή (413). 

 

413) Ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο ζε άηνλε ζπιιαβή: 157 / 263, 59,7% 

        Ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή: 9 / 263, 3,4% (αγφξη) 

 

        Ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο ζε άηνλε ζπιιαβή: 32 / 96, 33,3% 

        Ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή: 4 / 96, 4,2% (θνξίηζη) 

 

Πξνζζέηνληαο ηα εμαγφκελα θαη ησλ δχν παηδηψλ πξνθχπηεη ην (414). 

 

414) Ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο ζε άηνλε ζπιιαβή: 189 / 263, 52,6% 

        Ππξνδφηεο θαη ζηφρνο αθνκνίσζεο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή: 13 / 263, 3,6% 

 

6.8 Κνηλά θαηλόκελα ησλ δύν παηδηώλ σο πξνο ηε ζπκθσληθή αξκνλία 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ θαηλφκελα πνπ εληνπίδνληαη θαη ζηα δχν παηδηά. 

Πξψηα ζα πεξηγξαθνχλ θαηλφκελα πνπ δηαπηζηψλνληαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ - 

ππξνδνηψλ. ηε ζπλέρεηα ζα δηαπηζησζνχλ θαηλφκελα πνπ εληνπίδνληαη ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ. 

29%

(104)

71%

(255)

ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή

ζε άηνλε ζπιιαβή
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[ΡΑΥΙΑΙΑ, ΥΔΙΛΙΚΑ, ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ  Παηδί: Ηιηθία 

415) [ði.ˈko mu]   [ˈto mu] (δηθφ κνπ)  αγφξη: 2;4.22 

416) [ˈd
z
a.ci]    [ˈga] (ηδάθη)   αγφξη: 2;8.7 

417) [for.ti.ˈγo]    [ˈδo] (θνξηεγφ)  θνξίηζη: 2;10.9 

418) [ˈɲa.u]    [ˈma] (ληάνπ)  θνξίηζη: 2;6.17 

419) x4 [ði.ˈko sas]   [ˈto sas] (δηθφ ζαο)  θνξίηζη: 2;8.28 

 

ηα παξαδείγκαηα (415 - 419) παξαηεξείηαη φηη ζε πεξίπησζε πξαγκάησζεο κνλνζχιιαβσλ 

εμαγφκελσλ ηχπσλ απφ ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ζηνλ 

εμαγφκελν ηχπν ηνπ ελήιηθα, δηαηεξείηαη πάληα ε ηνληζκέλε ζπιιαβή. Δίλαη ειάρηζηα φκσο 

γηα ηε γελίθεπζε ησλ κνλνζχιιαβσλ εμαγφκελσλ ηχπσλ ησλ παηδηψλ θαη απιψο 

παξαηίζεληαη. 

 

Σχπνο ελήιηθα    Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

420) [xar.to.ˈma.di.la]   [nu.nu.ˈma.di.ga] (ραξηνκάληηια)  αγφξη: 2;5.6 

421) [a.na.ˈpti.ra]   [a.ma.ˈti.la] (αλαπηήξα)   αγφξη: 2;8 

422) [ˈd
z
a.ci]    [ˈga] (ηδάθη)     αγφξη: 2;8.7 

423) [ˈci.pe.lo]    [ˈbi.a.δo] (θχπειιν)   θνξίηζη: 2;8.21 

424) [ˈka.ni]    [ˈta.i] (θάλεη)    θνξίηζη: 2;9.25 

 

Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά κεξηθά παξαδείγκαηα (420 - 424) κέζα απφ κία πιεηνςεθία, ζηα 

νπνία παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο αδηαθαλνχο .Α. (Kappa π.ε.) ζε εμαγφκελα θαη ησλ 

δχν παηδηψλ, ε νπνία έρεη πεξηγξαθεί εθηελψο ζηηο ελφηεηεο 4.5 θαη 5.5 (βι. ζει. 78 - 79, 125 

- 126, παξαδείγκαηα 207 - 226, 371 - 383). 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

425) [e.ˈγo ˈpi.ra ma.ζi.ˈti]   [e.ˈγo ˈpi.la ka.ti.ˈti] (εγψ πήξα καζεηή) αγφξη: 2;6.17 

426) [ci a.ˈfto ˈi.ne o ˈde.nis]   [ci a.ˈfto ˈi.ne o ˈɟe.ni] (θη απηφ είλαη ν Νηέλεο) 

αγφξη: 2;6.24 

427) [zo.γra.ˈfi.za.me]    [vo.γa.ˈfi.za.me] (δσγξαθίδακε)  αγφξη: 2;8.28 

428) [e.ˈci.no ˈpi.je]    [e.ˈpi.no ˈpi.je] (εθείλν πήγε)   θνξίηζη: 2;10.9 

429) [e.ˈci ˈi.ne]    [ˈti.ne] (εθεί είλαη)    θνξίηζη: 2;8.28 

 

Έλα αθφκε θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηα δχν παηδηά ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ είλαη ε .Α. απφ απφζηαζε (παξαδείγκαηα 425 - 429), ε νπνία έρεη 

πεξηγξαθεί εθηελψο ζηηο ελφηεηεο 4.5 θαη 5.5 (βι. ζει. 76 - 78, 124 - 125, παξαδείγκαηα 177 - 
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206, 366 - 370). Θα παξνπζηαζηνχλ ζε απηφ ην ζεκείν δχν θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα 

δχν παηδηά φηαλ νη ππξνδφηεο απνηεινχληαη απφ [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα. 

 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα / θσλήεληα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

430) [ar.ku.ˈδa.ci]    [a.bu.ˈba.ci] (αξθνπδάθη)  αγφξη: 2;7.14 

431) [ˈci.tri.no]     [ˈci.fi.no] (θίηξηλν)   αγφξη: 2;10.2 

432) [ar.ku.ˈδa.ci]    [na.ku.ˈva.ci] (αξθνπδάθη)  θνξίηζη: 2;4.24 

433) [e.ˈci.nu]     [e.ˈbi.nu] (εθείλνπ)   θνξίηζη: 2;4.17 

434) [ˈli.kos]     [ˈvi.kos] (ιχθνο)   θνξίηζη: 2;9.18 

 

ηα παξαδείγκαηα (430 - 434) φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελεο ππνελφηεηεο (βι. 

4.3.2.2, 5.3.2.2, ζει. 53 - 54, 104 - 105, παξαδείγκαηα 126 - 134, 325 - 333) παξαηεξείηαη θαη 

ζηα δχν παηδηά ην θαηλφκελν ηεο αθνκνίσζεο ηνπ δεπηεξεχσλ Γ.Υ. [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] απφ ηα 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] θσλήεληα [u, o] είηε ζε [ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα είηε ζε 

εκίθσλα. 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

435) [zo.γra.ˈfi.za.me]    [vo.γa.ˈfi.za.me] (δσγξαθίδακε)  αγφξη: 2;8.28 

436) [zo.γra.ˈfi.zi]    [vo.γa.ˈfi.zi] (δσγξαθίδεη)   αγφξη: 2;8.28 

437) [ˈsi.ne.fo]     [ˈmu.e.fo] (ζχλλεθν)    αγφξη: 2;8 

438) [e.ˈle.fa.das]    [ˈbe.tas] (ειέθαληαο)    θνξίηζη: 2;5.13 

439) [e.ˈci.nu]     [e.ˈbi.nu] (εθείλνπ)    θνξίηζη: 2;4.17 

440) [ka.na.ˈpes]    [pa.ˈpe] (θαλαπέο)    θνξίηζη: 2;8.21 

441) x3 [ka.ˈfes]    [va.ˈfes] (θαθέο)    θνξίηζη: 2;10.2 

442) x2 [γav]     [faf] (γαβ)     θνξίηζη: 2;9.18 

 

Σα παξαδείγκαηα (435 - 442) φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί (βι. ππνελφηεηεο 4.3.2.2, 5.3.2.2, ζει. 

52 - 53, 103 - 104, παξαδείγκαηα 99 - 125, 311 - 324) θαλεξψλνπλ θαη ζηα δχν παηδηά φηη ζε 

κνλνζχιιαβεο ιέμεηο έσο πεληαζχιιαβεο ή ζε πξνζσδηαθέο ιέμεηο πνπ πξαγκαηψλνληαη είηε 

κε πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ είηε κε απαινηθή κίαο ή πεξηζζφηεξσλ 

ζπιιαβψλ, ην πξψην ζχκθσλν ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ ησλ παηδηψλ είλαη πάληα [ΥΔΙΛΙΚΟ], 

κνινλφηη ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ ελήιηθα δελ είλαη πάληα [ΥΔΙΛΙΚΟ] επηβεβαηψλνληαο ηελ 

ππφζεζε φηη ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα μεθηλνχλ κία ιέμε κε [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν επεηδή 

αξζξσηηθά είλαη πην εχθνια ζηελ εθθνξά ηνπο, αθνχ απαηηνχλ αιιαγή κφλν ζηε γλάζν 

(MacNeilage θαη Davis 2000, Kappa π.ε.). Μνλαδηθή εμαίξεζε ζηα παξαπάλσ δεδνκέλα 

απνηειεί ην παξάδεηγκα (439) πνπ εληνπίδεηαη ζηα δεδνκέλα ηνπ θνξηηζηνχ, ην νπνίν φκσο 
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δελ είλαη αξθεηφ γηα ηε κε γελίθεπζε ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο. Σα επφκελα παξαδείγκαηα 

(443 - 447) αθνξνχλ έλα θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεηαη κφλν φηαλ νη ππξνδφηεο 

απνηεινχληαη απφ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα. 

 

[ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ   Παηδί: Ηιηθία 

443) [so.ko.ˈla.ta]    [o.lo.ˈla.ta] (ζνθνιάηα)  αγφξη: 2;5.15 

444) [pa.pa.ˈγa.los]    [pa.ka.ˈla.los] (παπαγάινο)  αγφξη: 2;7.7 

445) [ti.ˈle.fo.no]    [ti.ˈle.to.no] (ηειέθσλν)  αγφξη: 2;7.7 

446) [a.plo.ˈme.ni]    [a.plo.ˈna.ni] (απισκέλε)  θνξίηζη: 2;4.10 

447) [zo.ˈγra.fi.se]    [ˈli.se] (δσγξάθηζε)   θνξίηζη: 2;8.21 

 

Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα (443 - 447) ζηα νπνία παξαηεξείηαη θαη ζηα δχν 

παηδηά φηη ζε φιεο ηηο ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο κε πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ 

ζε εμαγφκελν ηχπν ελήιηθα θη εμαγφκελν ηχπν παηδηνχ ή κε απαινηθή κίαο ή πεξηζζφηεξσλ 

ζπιιαβψλ, ην ζχκθσλν ηεο πξψηεο άηνλεο ζπιιαβήο, αλ ππάξρεη, δε δηαδξακαηίδεη θαλέλα 

ξφιν είηε σο ππξνδφηεο είηε σο ζηφρνο αθνκνίσζεο (βι. ππνελφηεηεο 4.3.3.2, 5.3.3.2, ζει. 

62, 111 - 112, παξαδείγκαηα 153 - 167, 350 - 355). Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ην 

παξάδεηγκα (445), ην νπνίν δελ είλαη ηθαλφ απφ κφλν ηνπ λα αλαηξέζεη ηελ παξαπάλσ 

ππφζεζε. Δπνκέλσο, απηά ηα δεδνκέλα δελ επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε εξεπλεηψλ πνπ 

αλαθέξνπλ φηη ε επέθηαζε ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο γίλεηαη απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά 

μεθηλψληαο απφ ηηο ζπιιαβέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο ιέμεο (Ben-David 2001, Adam 

2002, Adam θαη Bat-El 2008). 

Σέινο, ζηα δχν παηδηά παξαηεξνχληαη εμαγφκελα, ζηα νπνία δηαπηζηψλεηαη 

πνιιαπιή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο .Α. κε δηαθνξεηηθά ζχκθσλα - ππξνδφηεο σο πξνο 

ην Γ.Υ. ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο (βι. ππνελφηεηεο 4.5.1, 5.5.1, ζει. 82 - 83, 126, παξαδείγκαηα 

249 - 251, 384), ηα νπνία έρνπλ πεξηγξαθεί εθηελψο θαη παξαηίζεληαη μαλά σο (448 - 451). 

 

Σχπνο ελήιηθα     Σχπνο παηδηνχ    Παηδί: Ηιηθία 

448) [xar.to.ˈma.di.la]    [nu.nu.ˈma.di.ga] (ραξηνκάληηια)  αγφξη: 2;5.6 

449) [pa.pa.ˈγa.los]    [pa.ka.ˈla.los] (παπαγάινο)   αγφξη: 2;7.7 

450) [ˈko.ci.no]    [ˈko.t
s
i.ko] (θφθθηλν)   αγφξη: 2;8.28 

451) [ˈci.pe.lo]     [ˈbi.la.δo] (θχπειιν)    θνξίηζη: 2;8.21 
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7. Αλάιπζε δεδνκέλσλ ησλ δύν παηδηώλ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ αξρηθά ε Θ.Β. θαζψο θαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ 

ζηεξίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ πξφηππν. ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ δεδνκέλα ησλ 

δχν παηδηψλ βάζε ηεο Θ.Β. πνπ εκθαλίδνληαη είηε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ - 

ππξνδνηψλ είηε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ. 

 

7.1 Βαζηθέο αξρέο ηεο Θεσξίαο ηνπ Βέιηηζηνπ 

 

Η βαζηθή ηδέα πνπ δηέπεη ηηο αξρέο ηεο Θ.Β. είλαη φηη ε Καθολική Γπαμμαηική (Universal 

Grammar) πεξηέρεη έλα ζχλνιν πεξηνξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο γιψζζεο θαη 

ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο (Prince θαη Smolensky 1993: 3). Οη γιψζζεο δηαθέξνπλ σο πξνο 

ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο ησλ παξαπάλσ θαζνιηθψλ πεξηνξηζκψλ, δειαδή θάζε γιψζζα 

επηιέγεη ηνπο πεξηνξηζκνχο απφ ηνπο νπνίνπο δνκείηαη ε γξακκαηηθή ηεο θαη θαζνξίδεη ηελ 

ηεξαξρηθή δηαβάζκηζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο ζα παξαρζεί ν βέιηηζηνο εμαγφκελνο ηχπνο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε θσλεηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ππνθείκελνπ ηχπνπ (Prince θαη Smolensky 1993: 2). Ωο βέιηηζηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο νξίδεηαη απηφο πνπ θέξεη ηηο ιηγφηεξεο παξαβηάζεηο ζε έλα ζχλνιν 

πεξηνξηζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε κία ηεξαξρία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θάζε γιψζζα (Prince 

θαη Smolensky 1993: 2, Kager 1999: 3 - 4). Δπνκέλσο, νη δηαθνξέο σο πξνο ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ελφο πεξηνξηζκνχ έλαληη άιισλ ζηελ ηεξαξρηθή δηαβάζκηζή ηνπο νθείινληαη 

ζηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη γιψζζεο κεηαμχ ηνπο (π.ρ. Prince θαη Smolensky 1993, 

Kager 1999). Δπίζεο, ε ηεξάξρεζε ζηελ νπνία θαηαηάζζνληαη νη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί είλαη 

απζηεξά θαζνξηζκέλε (strict dominance hierarchy, Prince θαη Smolensky 1993: 2). 

 Η αλζξψπηλε γιψζζα βάζε ηεο Θ.Β. δηαθξίλεηαη απφ δχν ηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε 

αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπο (π.ρ. Prince θαη Smolensky 1993, Kager 1999). Η πξψηε ηάζε 

αθνξά ηε δηαηήξεζε ησλ ιεμηθψλ αληηζέζεσλ θαζψο θαη ηελ επδηαθξηηφηεηα απηψλ ησλ 

αληηζέζεσλ θαη ζε απηήλ ηελ ηάζε ππάγνληαη νη πεπιοπιζμοί πιζηόηηηαρ (faithfulness 

constraints, Kager 1999: 10) πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ βαζηθψλ ηδηνηήησλ 

κεηαμχ εηζαγφκελνπ θαη εμαγφκελνπ ηχπνπ, δειαδή πεξηνξίδνπλ ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο 

κνξθήο ησλ ιεμηθψλ κνλάδσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη νη αθφινπζνη πεξηνξηζκνί (452 - 

453): 
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452) Ο εμαγφκελνο ηχπνο πξέπεη λα δηαηεξεί σο πξνο ηνλ αξηζκφ φια ηα ηεκάρηα ηνπ 

εηζαγφκελνπ ηχπνπ.
19

 

453) Ο εμαγφκελνο ηχπνο πξέπεη λα δηαηεξεί ηε γξακκηθή ζεηξά ησλ ηεκαρίσλ ηνπ 

εηζαγφκελνπ ηχπνπ.
20

                                                                                        (Kager 1999: 10) 

 

Η δεχηεξε ηάζε αθνξά ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αξζξσηηθήο πξνζπάζεηαο θαη εθθξάδεηαη κε 

πεπιοπιζμούρ μαπκαπίζμαηορ (markedness constraints, Kager 1999: 9) νη νπνίνη θαζνξίδνπλ 

ηε κνξθή ησλ εμαγφκελσλ ηχπσλ αζθψληαο πίεζε γηα ηελ εκθάληζε ακαξθάξηζησλ ηχπσλ, 

φπσο είλαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ πεξηνξηζκνί (454 - 455). 

 

454) Σα θσλήεληα δελ πξέπεη λα είλαη [έξξηλα].
21

 

455) Οη ζπιιαβέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ ζπκθσληθφ ηεκάρην ζηελ έμνδν ζπιιαβήο.
22

 

                                                                                                                             (Kager 1999: 9) 

 

Οη πεξηνξηζκνί καξθαξίζκαηνο είλαη αδηάθνξνη σο πξνο ηελ εκθάληζε ηνπ εηζαγφκελνπ 

ηχπνπ θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πηζηφηεηαο (π.ρ. Prince θαη Smolensky 

1993, Kager 1999). Δπίζεο, φηαλ έλαο εμαγφκελνο ηχπνο ηθαλνπνηεί έλαλ πεξηνξηζκφ 

πηζηφηεηαο ηφηε απηφκαηα παξαβηάδεηαη έλαο πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο θαη αληίζηξνθα, 

δειαδή φηαλ έλαο εμαγφκελνο ηχπνο ηθαλνπνηεί έλαλ πεξηνξηζκφ καξθαξίζκαηνο ηφηε 

απηφκαηα παξαβηάδεηαη έλαο πεξηνξηζκφο πηζηφηεηαο (π.ρ. Prince θαη Smolensky 1993, Kager 

1999). 

 ηε γξακκαηηθή κίαο γιψζζαο ππάξρεη ν Γεννήηοπαρ (Generator, Prince θαη 

Smolensky 1993: 4) πνπ παξάγεη φινπο ηνπο πηζαλνχο εμαγφκελνπο ηχπνπο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε έλαλ εηζαγφκελν ηχπν. Μία ηδηφηεηα ηνπ Γελλήηνξα είλαη ε Δλεςθεπία ηηρ Ανάλςζηρ 

(Freedom of Analysis, Kager 1999: 20), δειαδή ε παξαγσγή απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ 

ππνςήθησλ εμαγφκελσλ ηχπσλ γηα έλαλ εηζαγφκελν ηχπν. Έπεηηα απφ ηελ παξαγσγή 

εμαγφκελσλ ηχπσλ απφ ην Γελλήηνξα πξαγκαηνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Αξιολόγηζηρ 

(Evaluation, Kager 1999: 8) κέζσ ηεξαξρηθά δηαβαζκηζκέλσλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζα 

απνθιείζνπλ νξηζκέλνπο ππνςήθηνπο ηχπνπο κέρξη λα επηβηψζεη έλαο εμαγφκελνο ηχπνο πνπ 

                                                           
19 Απηφο ν πεξηνξηζκφο πηζηφηεηαο ζπκβνιίδεηαη σο ΜΑΥ-IO πνπ ζεκαίλεη πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηεκαρίσλ κεηαμχ εηζαγφκελνπ θαη εμαγφκελνπ ηχπνπ, δειαδή αλ ν εηζαγφκελνο ηχπνο πεξηιακβάλεη 3 ηεκάρηα 

ηφηε θαη ν εμαγφκελνο ηχπνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 3 ηεκάρηα.  

20 Απηφο ν πεξηνξηζκφο πηζηφηεηαο ζπκβνιίδεηαη σο LIN-IO πνπ ζεκαίλεη φηη αλ ππάξρεη ζηνλ εηζαγφκελν ηχπν 

κία αθνινπζία ηεκαρίσλ 1 [ΥΔΙΛΙΚΟ, έξξηλν] Φ1 [+ρακειφ] 2 [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, πγξφ] ηφηε θαη ζηνλ εμαγφκελν 

ηχπν πξέπεη ε αθνινπζία ησλ ηεκαρίσλ λα είλαη 1 [ΥΔΙΛΙΚΟ, έξξηλν] Φ1 [+ρακειφ] 2 [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ, πγξφ]. 

21 Απηφο ν πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο ζπκβνιίδεηαη σο [*Φ έξξηλν] / [*V nasal] ή αιιηψο [ΌΥΙ-Φ έξξηλν] / [No-

V nasal]. 

22 Απηφο ν πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο ζπκβνιίδεηαη σο [* Έμνδνο] / [*Coda] ή αιιηψο [ΌΥΙ-Έμνδνο] / [No-

Coda]. 
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ζε ζχγθξηζε κε άιινπο εμαγφκελνπο ηχπνπο είηε δελ ζα παξαβηάδεη θαλέλαλ πεξηνξηζκφ είηε 

ζα παξαβηάδεη ηνλ πην ρακειά δηαβαζκηζκέλν πεξηνξηζκφ κίαο ηεξαξρηθήο δηαβάζκηζεο θαη 

ζα ηθαλνπνηεί ηνπο πςειφηεξα δηαβαζκηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Η Αμηνιφγεζε ησλ 

εμαγφκελσλ ηχπσλ αλαπαξίζηαηαη ζε πίλαθα φπσο ζηνλ (1). 

 

Πίλαθαο 1: Ιεξάξρεζε ππνςήθησλ εμαγφκελσλ ηχπσλ κε ηπραίνπο πεξηνξηζκνχο  

                                                                                                  (αληιήζεθε απφ Kager 1999: 13) 

 

/Δηζαγφκελνο Σχπνο/
23

 πεξηνξηζκφο 1 πεξηνξηζκφο 2 

☞ [ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο α] 
 * 

[ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο β]
24

 
*!  

 

χκθσλα κε ηνπο Prince θαη Smolensky (1993), Kager (1999) θαη φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ 

πίλαθα (1) ζηελ αξηζηεξή θάζεηε ζηήιε θαηαγξάθνληαη νη ππνςήθηνη εμαγφκελνη ηχπνη πνπ 

κπνξεί λα είλαη άπεηξνη. πλήζσο ζηνπο πίλαθεο ζεκεηψλνληαη νη εμαγφκελνη ηχπνη πνπ 

κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ εηζαγφκελν ηχπν. Οη πεξηνξηζκνί θαηαγξάθνληαη ζηελ πξψηε 

νξηδφληηα ζηήιε έπεηηα απφ ηνλ ππνθείκελν ηχπν. Ο βέιηηζηνο ηχπνο ζπκβνιίδεηαη κε ην 

(☞). Όηαλ ηθαλνπνηείηαη έλαο πεξηνξηζκφο απφ έλαλ εμαγφκελν ηχπν ηφηε ε ζέζε παξακέλεη 

θελή ελψ φηαλ έλαο πεξηνξηζκφο παξαβηάδεηαη απφ έλαλ εμαγφκελν ηχπν ηφηε ε παξαβίαζε 

ζπκβνιίδεηαη κε (*). Όηαλ ε παξαβίαζε ελφο πεξηνξηζκνχ απφ έλαλ εμαγφκελν ηχπν είλαη 

κνηξαία ηφηε ζπκβνιίδεηαη κε (*!). ηνλ πίλαθα (1) ν βέιηηζηνο ηχπνο είλαη ν εμαγφκελνο 

ηχπνο [α] γηαηί δελ παξαβηάδεη ηνλ πεξηνξηζκφ 1 πνπ είλαη ηεξαξρηθά πςειφηεξα 

δηαβαζκηζκέλνο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ 2. Ο εμαγφκελνο ηχπνο [β] δελ ηθαλνπνηεί 

ηνλ πεξηνξηζκφ 1 θαη γηα απηφ ην ιφγν απνξξίπηεηαη παξά ην γεγνλφο φηη δελ παξαβηάδεη ηνλ 

πεξηνξηζκφ 2 πνπ είλαη φκσο ρακειφηεξα δηαβαζκηζκέλνο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ 1. 

Απφ ηνλ πίλαθα (1) ε ηεξαξρία ησλ πεξηνξηζκψλ πξνθχπηεη σο εμήο (456): 

 

456) πεξηνξηζκφο 1 >> πεξηνξηζκφο 2 

 

Σν ζχκβνιν (>>) ζεκαίλεη φηη έλαο πεξηνξηζκφο θπξηαξρεί έλαληη ελφο άιινπ (Prince θαη 

Smolensky 1993: 18, Kager 1999: 15). Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αςζηηπήρ 

ιεπάπσηζηρ (Strict domination, Kager 1999: 22) ε παξαβίαζε ελφο πςειά δηαβαζκηζκέλνπ 

                                                           
23 Οη εηζαγφκελνη ηχπνη αλαγξάθνληαη κέζα ζε πιάγηεο γξακκέο. 

24 Οη ππνςήθηνη εμαγφκελνη ηχπνη αλαγξάθνληαη κέζα ζε αγθχιεο. 
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πεξηνξηζκνχ δε κπνξεί λα εμηζνξξνπεζεί απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρακειφηεξα 

δηαβαζκηζκέλσλ πεξηνξηζκψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ πίλαθα (2). 

 

Πίλαθαο 2: Απζηεξή ηεξάξρεζε κεηαμχ πεξηνξηζκψλ            (αληιήζεθε απφ Kager 1999: 22) 

 

/Δηζαγφκελνο Σχπνο/ πεξηνξηζκφο 1 πεξηνξηζκφο 2 

☞ [ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο α] 
 ** 

[ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο β] 
*!  

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα (2) ν βέιηηζηνο εμαγφκελνο ηχπνο είλαη ν [α] παξφιν πνπ ν αξηζκφο 

ησλ παξαβηάζεψλ ηνπ είλαη κεγαιχηεξνο (2 παξαβηάζεηο ηνπ πεξηνξηζκνχ 2) ζε ζχγθξηζε κε 

ηνλ εμαγφκελν ηχπν [β] πνπ θέξεη κία παξαβίαζε ηνπ πεξηνξηζκνχ 1 πνπ θπξηαξρεί φκσο 

ζηνλ πεξηνξηζκφ 2 θαζψο είλαη πςειφηεξα δηαβαζκηζκέλνο (Kager 1999). Η αξρή ηεο 

απζηεξήο ηεξάξρεζεο γίλεηαη αληηιεπηή θαη ζηνλ πίλαθα (3) φπνπ νη πεξηζζφηεξεο σο πξνο 

ηνλ αξηζκφ παξαβηάζεηο ησλ ρακειφηεξα δηαβαζκηζκέλσλ πεξηνξηζκψλ 2 θαη 3 απφ ην 

βέιηηζην εμαγφκελν ηχπν [α] δελ είλαη ηθαλέο λα αθπξψζνπλ κία παξαβίαζε ηνπ πςειφηεξα 

δηαβαζκηζκέλνπ πεξηνξηζκνχ 1 απφ ηνλ εμαγφκελν ηχπν [β]. 

 

Πίλαθαο 3: Πνιιαπιέο παξαβηάζεηο ρακειφηεξα δηαβαζκηζκέλσλ πεξηνξηζκψλ 

                                                                                                  (αληιήζεθε απφ Kager 1999: 23) 

 

/Δηζαγφκελνο Σχπνο/ πεξηνξηζκφο 1 πεξηνξηζκφο 2 πεξηνξηζκφο 3 

☞ [ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο α] 
 * * 

[ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο β] 
*!   

 

Ωζηφζν, ν αξηζκφο ησλ παξαβηάζεσλ ελφο εμαγφκελνπ ηχπνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ξφιν 

ζε πεξίπησζε πνπ νη παξαβηάζεηο θαηαγξάθνληαη ζε πςειά δηαβαζκηζκέλν πεξηνξηζκφ, φπσο 

παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ πίλαθα (4). 

 

Πίλαθαο 4: Παξαβίαζε πςειφηεξα δηαβαζκηζκέλνπ πεξηνξηζκνχ  

                                                                                                  (αληιήζεθε απφ Kager 1999: 24) 

 

/Δηζαγφκελνο Σχπνο/ πεξηνξηζκφο 1 πεξηνξηζκφο 2 
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☞ [ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο α] 
* * 

[ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο β] 
**!  

 

Βάζε ηνπ πίλαθα (4) ν βέιηηζηνο ηχπνο είλαη ν εμαγφκελνο ηχπνο [α] θαζψο παξαβηάδεη ηνλ 

πςειφηεξα δηαβαζκηζκέλν πεξηνξηζκφ 1 ιηγφηεξεο θνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ εμαγφκελν ηχπν 

[β]. Βέβαηα, ππάξρεη πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ηχπνπ λα δηακνξθψλεηαη απφ έλαλ 

πεξηνξηζκφ πνπ είλαη ρακειά δηαβαζκηζκέλνο, φπσο δηαθαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα (5). 

 

Πίλαθαο 5: Δπηινγή βέιηηζηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ βάζε ρακειφηεξα δηαβαζκηζκέλνπ 

πεξηνξηζκνχ                                                                             (αληιήζεθε απφ Kager 1999: 24) 

 

/Δηζαγφκελνο Σχπνο/ πεξηνξηζκφο 1 πεξηνξηζκφο 2 

☞ [ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο α] 
*  

[ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο β] 
* *! 

 

ηνλ πίλαθα (5) θαη νη δχν εμαγφκελνη ηχπνη παξαβηάδνπλ απφ κία θνξά ηνλ πςειφηεξα 

δηαβαζκηζκέλν πεξηνξηζκφ 1. Έηζη, επηβηψλνπλ θαη νη δχν εμαγφκελνη ηχπνη θαη 

αμηνινγνχληαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ επφκελν ηεξαξρηθά πεξηνξηζκφ 2 φπνπ παξαβηάδεηαη απφ 

ηνλ εμαγφκελν ηχπν [β] θαη γηα απηφ ην ιφγν πξνθχπηεη σο βέιηηζηνο εμαγφκελνο ηχπνο ν [α]. 

ηνλ πίλαθα (6) παξαηεξείηαη φηη θάζε πεξηνξηζκφο κπνξεί λα είλαη ελεξγφο θαη λα θαζνξίζεη 

πνηνο ζα είλαη ν βέιηηζηνο εμαγφκελνο ηχπνο. 

 

Πίλαθαο 6: Δπίδξαζε πνιιψλ πεξηνξηζκψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ εμαγφκελνπ 

ηχπνπ                                                                                        (αληιήζεθε απφ Kager 1999: 25) 

 

/Δηζαγφκελνο Σχπνο/ πεξηνξηζκφο 1 πεξηνξηζκφο 2 πεξηνξηζκφο 3 

☞ [ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο α] 
 * * 

[ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο β] 
 **!  

[ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο γ] 
*!   

 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πίλαθα (6) σο βέιηηζηνο ηχπνο επηιέγεηαη ην εμαγφκελν [α], 

δηφηη δελ παξαβηάδεη θαζφινπ ηνλ πςειφηεξα δηαβαζκηζκέλν πεξηνξηζκφ 1 θαη παξαβηάδεη 1 

ιηγφηεξε θνξά ην δεχηεξν ηεξαξρηθά πεξηνξηζκφ 2 ζε ζχγθξηζε κε ηνλ εμαγφκελν ηχπν [β] 
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πνπ παξαβηάδεη κνηξαία 2 θνξέο ηνλ πεξηνξηζκφ 2. ηνλ πίλαθα (7) δηαπηζηψλεηαη ε 

πεξίπησζε δχν πεξηνξηζκνί λα θαηαιακβάλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζε κία δηαβαζκηζκέλε 

ηεξάξρεζε θαη έηζη λα κελ επηθξαηεί θάπνηνο έλαληη ηνπ άιινπ. Οη πεξηνξηζκνί πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζε κία δηαβαζκηζκέλε ηεξάξρεζε ρσξίδνληαη είηε κε (,) είηε κε 

κία δηαθεθνκκέλε γξακκή. 

 

Πίλαθαο 7: Πεξηνξηζκνί ίδηαο ζέζεο ζηελ ηεξαξρεκέλε δηαβάζκηζε  

                                                                                                  (αληιήζεθε απφ Kager 1999: 37) 

 

/Δηζαγφκελνο Σχπνο/ πεξηνξηζκφο 1 πεξηνξηζκφο 2 πεξηνξηζκφο 3 

☞ [ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο α] 
*   

[ππνςήθηνο 

εμαγφκελνο ηχπνο β] 
 * *! 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα (7) ε ηεξάξρεζε ησλ πεξηνξηζκψλ είλαη: πεξηνξηζκνί 1, 2 >> 

πεξηνξηζκνχ 3 / πεξηνξηζκνί 2, 1 >> πεξηνξηζκνχ 3. Έηζη, ν βέιηηζηνο ηχπνο είλαη ν 

εμαγφκελνο ππνςήθηνο [α] γηαηί ν εμαγφκελνο ηχπνο [β] παξαβηάδεη αθφκε έλαλ πεξηνξηζκφ 

πνπ είλαη ρακειφηεξα δηαβαζκηζκέλνο. 

 Μία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Θ.Β. είλαη ο Πλούηορ ηηρ Βάζηρ (Richness of the Base, 

Smolensky 1996: 3), ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ πθίζηαληαη δνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηηο ιεμηθέο 

αληηπξνζσπεχζεηο θαη φινη νη εηζαγφκελνη ηχπνη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην λνεηηθφ ιεμηθφ. 

Ωζηφζν, ε γξακκαηηθή ηεο θάζε γιψζζαο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηινγή ηεο κνξθήο ηνπ 

νξζά ζρεκαηηζκέλνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ζε κία 

δηαβαζκηζκέλε ηεξάξρεζε (Smolensky 1996). Μία άιιε αξρή ζηε Θ.Β. είλαη ε 

Βεληιζηοποίηζη ηος Λεξικού (Lexicon Optimization, Prince θαη Smolensky 1993: 191 - 192) 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία δηαθνξεηηθνί εηζαγφκελνη ηχπνη I1, I2 … In φηαλ αλαιχνληαη απφ κία 

γξακκαηηθή G νδεγνχλ ζε εμαγφκελνπο ηχπνπο Ο1, Ο2 … Οn πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί ζηνλ 

ίδην θσλεηηθφ ηχπν Φ θαη είλαη θσλεηηθά ηζνδχλακνη σο πξνο ηε γξακκαηηθή G. Έλαο απφ 

απηνχο ηνπο εμαγφκελνπο ηχπνπο είλαη ν πιένλ αξκνληθφο ιφγσ ησλ ιηγφηεξσλ παξαβηάζεσλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ θέξεη θαη είλαη ην βέιηηζην εμαγφκελν, γηα παξάδεηγκα ν εμαγφκελνο ηχπνο 

Οk. Έηζη θάπνηνο πνπ καζαίλεη κία γιψζζα πξέπεη λα επηιέμεη σο ππνθείκελν ηχπν ηνλ Ιθ γηα 

ηνλ εμαγφκελν ηχπν Φ. Η Βειηηζηνπνίεζε ηνπ Λεμηθνχ ινηπφλ βνεζάεη θάπνηνλ πνπ καζαίλεη 

κία γιψζζα ζηελ επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ κέζα απφ έλα ζχλνιν 

ππνςήθησλ εμαγφκελσλ ηχπσλ (Prince θαη Smolensky 1993). 
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7.2 Φαηλόκελα κε όιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπκθώλσλ - ππξνδνηώλ 

 

Σα θαηλφκελα πνπ εληνπίδνληαη κε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ θαη ζηα δχν 

παηδηά είλαη ε .Α. απφ απφζηαζε θαη ε αδηαθαλήο .Α. ηε .Α. απφ απφζηαζε 

παξαηεξείηαη φηη ζε φια ηα εμαγφκελα θαη ησλ δχν παηδηψλ ηα ελαξκνληδφκελα ηεκάρηα δε 

γεηηληάδνπλ. Γηα απηφ ην ιφγν ν πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα 

πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δηάρπζε ελφο ε πεξηζζφηεξσλ Γ.Υ. ζηα ελαξκνληδφκελα ζπκθσληθά 

ηεκάρηα πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα κελ πεξηνξίδεη ην πεδίν 

ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε αθνκνίσζε, εθφζνλ ηα παξεκβαιιφκελα 

ηεκάρηα, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, δελ παξεκπνδίδνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (βι. γηα δηαγισζζηθέο κειέηεο, Berg θαη Schade 2000, Hansson 

2001, Levelt 2011, Rose 2011, γηα ηελ Διιεληθή, Tzakosta 2002, γηα ηελ Δβξατθή, Gafni 

2012, κεηαμχ άιισλ). Απηφο ν πεξηνξηζκφο είλαη ν LongDistanceSpread (εθεμήο 

LongDSpread) πνπ δειψλεη φηη ε δηάρπζε ησλ Γ.Υ. πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

απφζηαζε θαη είλαη ν πςειφηεξα δηαβαζκηζκέλνο. Ο αλσηέξσ πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο 

αληηκάρεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο IDENT-IO πνπ απαηηεί πηζηφηεηα σο πξνο ηα Γ.Υ. 

ησλ ηεκαρίσλ ζηνλ εηζαγφκελν θη εμαγφκελν ηχπν. Με βάζε ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο 

κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ φια ηα δεδνκέλα ησλ δχν παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηεο .Α. απφ απφζηαζε, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηνπο πίλαθεο (8), (9) θαη (10). 

 

 Πίλαθαο 8: δηάρπζε ηνπ [ΡΑΥΙΑΙΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο απφ απφζηαζε (αγφξη) 

 

/e.ˈγo ˈζe.lo ˈro.ðes tu/ LongDSpread-R (Dor) IDENT-IO 

[e.ˈγo ˈζe.lo ˈro.ðes tu] *!  

☞ [e.ˈγo ˈte.lo ˈlo. ɟe tu]  * 

 

Πίλαθαο 9: δηάρπζε ηνπ [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο απφ απφζηαζε (θνξίηζη) 

 

/e.ˈci.no ˈpi.je/ LongDSpread-L (Lab) IDENT-IO 

[e.ˈci.no ˈpi.je] *!  

      ☞ [e.ˈpi.no ˈpi.je]  * 
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Πίλαθαο 10: δηάρπζε ηνπ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο απφ απφζηαζε (αγφξη) 

 

/a.lo.ˈγa.ci/ LongDSpread-R (Cor) IDENT-IO 

[a.lo.ˈγa.ci] *!  

        ☞ [a.lo.ˈγa.t
s
i]  * 

 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνπο πίλαθεο (8 - 10) γηα λα πξνθχςνπλ σο βέιηηζηνη ηχπνη νη [e.ˈγo 

ˈte.lo ˈlo. ɟe tu], [e.ˈci.no ˈpi.je] θαη [a.lo.ˈγa.t
s
i] νη πεξηνξηζκνί δηαβαζκίδνληαη σο εμήο (457): 

 

457) LongDSpread-R (Dor / Lab / Cor) / LongDSpread-L (Dor / Lab / Cor) >> IDENT-IO 

 

Δπνκέλσο, ζε φια ηα εμαγφκελα ησλ δχν παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο .Α. 

απφ απφζηαζε ν πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο LongDSpread-R / LongDSpread-L (Dor, Lab, 

Cor) θπξηαξρεί ζηνλ πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο IDENT-IO. Δπίζεο, ε δηαδηθαζία ηεο .Α. απφ 

απφζηαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κέζα ζηελ ίδηα πξνζσδηαθή ιέμε (πίλαθαο 10) 

είηε ζε νιφθιεξε θσλνινγηθή θξάζε (πίλαθαο 9) ή πξφηαζε (πίλαθαο 8). Παξάιιεια ν 

πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο LongDSpread πξνβιέπεη ηφζν ηελ πξνρσξεηηθή αθνκνίσζε 

(LongDSpread-R) φζν θαη ηελ ππνρσξεηηθή αθνκνίσζε (LongDSpread-L) κεηαμχ ησλ 

ελαξκνληδφκελσλ ζπκθσληθψλ ηεκαρίσλ. Αθφκε πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηα εμαγφκελα 

ησλ δχν παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ .Α. απφ απφζηαζε δελ παξαηεξείηαη θάπνηα γελίθεπζε 

σο πξνο ην είδνο ησλ Γ.Υ. ησλ ζπκθψλσλ – ππξνδνηψλ θαη ζηφρσλ αθνκνίσζεο. Γηα 

παξάδεηγκα ζηνλ πίλαθα (8) ε .Α. ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ ελφο [ΡΑΥΙΑΙΟΤ] [ηξηβφκελνπ] 

ππξνδφηε θαη ελφο [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟΤ] [ηξηβφκελνπ] ζηφρνπ αθνκνίσζεο, ζηνλ πίλαθα (9) 

κεηαμχ ελφο [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] [θιεηζηνχ] ππξνδφηε θαη ελφο [ΡΑΥΙΑΙΟΤ] [θιεηζηνχ] ζηφρνπ 

αθνκνίσζεο θαη ζηνλ πίλαθα (10) κεηαμχ ελφο [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟΤ] [πιεπξηθνχ] ππξνδφηε θαη 

ελφο [ΡΑΥΙΑΙΟΤ] [θιεηζηνχ] ζηφρνπ αθνκνίσζεο. Σέινο, δελ παξαηεξείηαη θάπνηα 

γελίθεπζε σο πξνο ηα Γ.Υ. ησλ ελδηάκεζσλ ζπκθσληθψλ ηεκαρίσλ, θαζψο απηά κπνξεί λα 

είλαη [θιεηζηά / ηξηβφκελα / έξξηλα / πγξά] σο πξνο ηνλ ηξφπν άξζξσζεο θαη [ΡΑΥΙΑΙΑ] / 

[ΥΔΙΛΙΚΑ] / [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] σο πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο.  

 Σν δεχηεξν θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεηαη κε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ - 

ππξνδνηψλ είλαη ε αδηαθαλήο .Α. Η αδηαθαλήο .Α. φπσο θαη ε αδηαθαλήο Φ.Α. απνηεινχλ 

πξφβιεκα ζηε Θ.Β. θαζψο δε κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ κνληέιν (π.ρ. Stephen 1980, Benus, Gafos θαη Goldstein 2003, 

Kimper 2011, Bowman 2014, γηα Φ.Α.). ηελ παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξεζεί κία πξψηε 

πξνζέγγηζε αλάιπζεο ηεο αδηαθαλνχο .Α βάζε ηεο Θ.Β. Η αδηαθαλήο .Α., φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, πξνθχπηεη είηε κε ηελ πξαγκάησζε ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ παηδηνχ ηνπ 
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ζπκθψλνπ - ππξνδφηε αιιά κε δηαθνξεηηθά Γ.Υ. απφ ηνλ αληίζηνηρν ππξνδφηε ηνπ ελήιηθα 

είηε κε ηελ απνπζία ηνπ ζπκθψλνπ - ππξνδφηε ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ παηδηνχ. Έλα 

παξάδεηγκα ηεο πξψηεο πεξίπησζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα (11), ελψ έλα παξάδεηγκα 

ηεο δεχηεξεο πεξίπησζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα (13). Όκσο νη πην ελδηαθέξνλ πίλαθεο 

είλαη νη (12α, β) ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη θαη νη δχν ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη 

ε δηαδηθαζία ηεο .Α., αθνχ θαη ηα δχν εμαγφκελα έρνπλ θαηά δηαζηήκαηα πξαγκαησζεί απφ 

ην θνξίηζη. Δπηπξφζζεηα, ζηνπο πίλαθεο (12α,
 
β) παξνπζηάδεηαη θαη ην θαηλφκελν ηεο 

πνηθηιίαο ζηνλ παηδηθφ ιφγν, δειαδή ε πξαγκάησζε δηαθνξεηηθψλ εμαγφκελσλ ηχπσλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε έλαλ εηζαγφκελν, ην νπνίν ζα αλαιπζεί εθηελψο ζην επφκελν θεθάιαην (8). 

Οη πεξηνξηζκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αδηαθαλή .Α. είλαη νη εμήο (458): 

 

458) Spread (Place), Spread (Manner)
25

, IDENT-IO, MAX-IO 

 

Πίλαθαο 11: αδηαθαλήο ζπκθσληθή αξκνλία κε [ΡΑΥΙΑΙΟ] ζχκθσλν - ππξνδφηε (αγφξη) 

 

  /pa.pa.ˈγa.los/ Spread-L (Dor) MAX-IO Spread-L (Lat)
26

 IDENT-IO 

  [pa.pa.ˈγa.los] *!  *  

 ☞ [pa.ka.ˈla.los]    ** 

[pa.ka.ˈla.os]  *!  ** 

 

Πίλαθαο 12α: αδηαθαλήο ζπκθσληθή αξκνλία κε [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν - ππξνδφηε (1
νο

 

ηξφπνο θνξίηζη) 

 

/ˈci.pe.lo/ Spread-L (Lab) MAX-IO Spread-L (Lat) IDENT-IO 

[ˈci.pe.lo] *!  *  

   ☞ [ˈbi.la.δo]    **** 

        [ˈbi.a.δo]  *! * *** 

 

Πίλαθαο 12β: αδηαθαλήο ζπκθσληθή αξκνλία κε [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν - ππξνδφηε (2
νο

 

ηξφπνο θνξίηζη) 

 

  /ˈci.pe.lo/ Spread-L (Lab) IDENT-IO Spread-L (Lat) MAX-IO 

  [ˈci.pe.lo] *!  *  

                                                           
25 Ο πεξηνξηζκφο Spread (Manner) απαηηεί ηε δηάρπζε ηνπ Γ.Υ. ηνπ ηξφπνπ άξζξσζεο [- / + δηαξθέο] απφ έλα 

ζχκθσλν ζε έλα άιιν. 

26 Ο πεξηνξηζκφο Spread (Lateral) απαηηεί ηε δηάρπζε ηνπ Γ.Υ. [πιεπξηθφ] απφ έλα [πιεπξηθφ] ζχκθσλν [l] ζε έλα 

άιιν ζχκθσλν. 



159 
 

          [ˈbi.la.δo]  ****!   

     ☞ [ˈbi.a.δo]  *** * * 

 

Πίλαθαο 13: αδηαθαλήο ζπκθσληθή αξκνλία κε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν - ππξνδφηε 

(αγφξη) 

 

/ˈpir.γo/ Spread-R (Cor) IDENT-IO MAX-IO 

[ˈpir.γo] *!   

      ☞ [ˈpi.do]  * * 

           [ˈpil.do]  **!  

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα (11) γηα λα πξνθχςεη σο βέιηηζηνο ν εμαγφκελνο ηχπνο 

[pa.ka.ˈla.los] πνπ εθθσλείηαη απφ ην αγφξη νη πεξηνξηζκνί δηαβαζκίδνληαη σο εμήο (459): 

 

459) Spread-L (Dor), ΜΑΥ-ΙΟ / ΜΑΥ-ΙΟ, Spread-L (Dor) >> Spread-L (Lat) >> IDENT-IO  

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην (459) νη δχν πξψηνη πεξηνξηζκνί Spread-L (Dor), ΜΑΥ-ΙΟ είλαη 

ηζνδχλακνη θαη θπξηαξρνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ Spread-L (Lat) πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ θπξηαξρεί 

ζηνλ πεξηνξηζκφ IDENT-IO. ηνλ πίλαθα (12α) γηα λα πξνθχςεη σο βέιηηζηνο εμαγφκελνο 

ηχπνο ην [ˈbi.la.δo] πνπ εθθσλείηαη απφ ην θνξίηζη νη πεξηνξηζκνί δηαβαζκίδνληαη σο εμήο 

(460): 

 

460) Spread-L (Lab), MAX-IO / MAX-IO, Spread-L (Lab) >> Spread-L (Lat) >> IDENT-IO 

 

Ωζηφζν, ην θνξίηζη εθθσλεί θαη ηνλ ηχπν [ˈbi.a.δo] (πίλαθαο 12β), ν νπνίνο γηα λα πξνθχςεη 

ζα πξέπεη νη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί λα επαληεξαξρεζνχλ σο εμήο (461): 

 

461) Spread-L (Lab), IDENT-IO / IDENT-IO, Spread-L (Lab) >> Spread-L (Lat) >> MAX-IO 

 

Δπνκέλσο, απφ ηηο δηαβαζκίζεηο ησλ πεξηνξηζκψλ (460 - 461) ζπκπεξαίλεηαη φηη ε 

επαληεξάξρεζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην θαηλφκελν ηεο πνηθηιίαο. Σέινο, ζηνλ 

πίλαθα (13) γηα λα πξνθχςεη σο βέιηηζηνο εμαγφκελνο ηχπνο ην [ˈpi.do] νη πεξηνξηζκνί 

ηεξαξρνχληαη σο εμήο (462): 

 

462) Spread-R (Cor) >> IDENT-IO >> MAX-IO 
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Απηά είλαη ινηπφλ ηα θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζηα δχν παηδηά κε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ. 

 

7.3 Φαηλόκελα κε [ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζύκθσλα σο ππξνδόηεο 

 

ηα εμαγφκελα ησλ δχν παηδηψλ κε [ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο 

παξαηεξείηαη φηη ζηηο ηξηζχιιαβεο, ηεηξαζχιιαβεο θαη πεληαζχιιαβεο ιέμεηο κε πηζηφηεηα 

σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ζε εηζαγφκελν θη εμαγφκελν ηχπν, ην ζχκθσλν ηεο 

ηειεπηαίαο ζπιιαβήο πνπ είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο άηνλε δε δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξφιν 

είηε σο ππξνδφηεο είηε σο ζηφρνο αθνκνίσζεο. Ο πεξηνξηζκφο πηζηφηεηαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ νλνκάδεηαη IDENT-POSITION 

(f) (Beckman 1997: 7) θαη δειψλεη ηελ πηζηφηεηα κεηαμχ εηζαγφκελνπ θη εμαγφκελνπ ηχπνπ 

σο πξνο έλα ή πεξηζζφηεξα Γ.Υ. ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε κέζα ζηε ιέμε. Έηζη, ζηα 

[ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο νη ηξηζχιιαβεο, ηεηξαζχιιαβεο θαη 

πεληαζχιιαβεο ιέμεηο κε πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ζε εηζαγφκελν θη 

εμαγφκελν ηχπν απαηηνχλ πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ηα Γ.Υ. ησλ ηεκαρίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ηειεπηαία ζπιιαβή. Δπνκέλσο, ν πεξηνξηζκφο πηζηφηεηαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ν IDENT-Final (f) πνπ απαηηεί πηζηφηεηα ζηα 

ηεκάρηα πνπ εληνπίδνληαη ζην δεμί άθξν ηεο εθάζηνηε ιέμεο ζε εηζαγφκελν θη εμαγφκελν 

ηχπν (Jurgec 2010: 370). Οη πεξηνξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

παξαπάλσ δεδνκέλσλ είλαη νη εμήο (463): 

 

(463) Spread (Dor) / (Lab), Spread-L (Lat), IDENT-F (Place, Manner, Voice), IDENT-IO 

 

Βάζε ηνπ (463) αλαθχπηνπλ νη πίλαθεο (14 - 16). 

 

Πίλαθαο 14: πηζηφηεηα ζην δεμί άθξν ηεο ιέμεο κε [ΡΑΥΙΑΙΟ] ζχκθσλν - ππξνδφηε (αγφξη) 

 

  /pa.pa.ˈγa.los/ 
IDENT-F (Place, 

Manner, Voice) 
Spread-L (Dor) Spread-L (Lat) IDENT-IO 

  [pa.pa.ˈγa.los]  *! *  

 ☞ [pa.ka.ˈla.los]    ** 

   [pa.ka.ˈla.dos] *!   *** 

 

Πίλαθαο 15: πηζηφηεηα ζην δεμί άθξν ηεο ιέμεο κε [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν - ππξνδφηε (αγφξη) 

 

/po.di.ˈka.ci/ IDENT-F (Place, Spread-R (Lab) IDENT-IO 
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Manner, Voice) 

[po.di.ˈka.ci]  *!  

  ☞ [bo.bi.ˈka.ci]   ** 

[po.di.ˈka.bi] *!  * 

 

Πίλαθαο 16: πηζηφηεηα ζην δεμί άθξν ηεο ιέμεο κε [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν - ππξνδφηε 

(θνξίηζη) 

 

/ka.ˈpe.lo/ 
IDENT-F (Place, 

Manner, Voice) 
Spread-L (Lab) IDENT-IO 

[ka.ˈpe.lo]  *!  

    ☞ [pa.ˈpe.lo]   * 

[pa.ˈpe.po] *!  ** 

 

Γηα λα πξνθχςνπλ σο βέιηηζηνη νη εμαγφκελνη ηχπνη [pa.ka.ˈla.los], [bo.bi.ˈka.ci] θαη 

[pa.ˈpe.lo] νη πεξηνξηζκνί δηαβαζκίδνληαη σο εμήο (464): 

 

(464) IDENT-F (Place, Manner, Voice) >> Spread-L / R (Dor / Lab) >> Spread-L (Lat) >> IDENT-IO 

 

χκθσλα κε ην (464) ν πεξηνξηζκφο πηζηφηεηαο ζην δεμί άθξν ηεο ιέμεο θπξηαξρεί ζηνλ 

πεξηνξηζκφ καξθαξίζκαηνο δηάρπζεο ηνπ [ΡΑΥΙΑΙΟΤ] / [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο πνπ 

κε ηε ζεηξά ηνπ θπξηαξρεί ζην γεληθφ πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο κεηαμχ εηζαγφκελνπ θη 

εμαγφκελνπ ηχπνπ (πίλαθεο 15 – 16) / ζηνλ πεξηνξηζκφ καξθαξίζκαηνο δηάρπζεο ηνπ 

[πιεπξηθνχ] ηξφπνπ άξζξσζεο ν νπνίνο θπξηαξρεί ζην γεληθφ πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο κεηαμχ 

εηζαγφκελνπ θη εμαγφκελνπ ηχπνπ (πίλαθαο 14). ηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα αλαιπζνχλ 

θαηλφκελα ζηα δχν παηδηά πνπ εληνπίδνληαη ζε κία κφλν θαηεγνξία ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ. 

 

7.4 Φαηλόκελα κε [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζύκθσλα / θσλήεληα σο ππξνδόηεο 

 

ηα [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο παξαηεξείηαη θαη ζηα δχν παηδηά, φηη ζηηο δηζχιιαβεο, 

ηξηζχιιαβεο, ηεηξαζχιιαβεο θαη πεληαζχιιαβεο ιέμεηο κε πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπιιαβψλ ζε εηζαγφκελν θη εμαγφκελν ηχπν ή κε απαινηθή κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ζπιιαβψλ 

ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ παηδηνχ, ε ηάζε λα μεθηλνχλ ηε ιέμε κε [ΥΔΙΛΙΚΟ] ζχκθσλν 

επεηδή αξζξσηηθά είλαη πην εχθνιν ζηελ πξαγκάησζή ηνπ αθνχ απαηηεί αιιαγή κφλν ζηε 

γλάζν (MacNeilage θαη Davis 2000, Kappa π.ε.). Έηζη, ν πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε ησλ [ΥΔΙΛΙΚΩΝ] ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ είλαη ν Align-L 
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(Lab) πνπ δειψλεη ηελ επζπγξάκκηζε ελφο [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ζπκθψλνπ κε ην αξηζηεξφ άθξν ηεο 

ιέμεο. Ο αλσηέξσ πεξηνξηζκφο αληηκάρεηαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πηζηφηεηαο IDENT-IO θαη 

MAX-IO πνπ απαηηνχλ πηζηφηεηα σο πξνο ηα Γ.Υ. θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ 

αληίζηνηρα κεηαμχ εηζαγφκελνπ θη εμαγφκελνπ ηχπνπ. ηνπο πίλαθεο (17 - 19) 

παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα .Α. κε [ΥΔΙΛΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο απφ ηα δχν παηδηά 

κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο πεξηνξηζκνχο δηαβαζκηζκέλνπο. 

 

Πίλαθαο 17: επζπγξάκκηζε [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ζπκθψλνπ ζε πεληαζχιιαβε ιέμε (αγφξη) 

 

/zo.γra.ˈfi.za.me/ Align-L (Lab) MAX-IO IDENT-IO 

[zo.γra.ˈfi.za.me] *!   

☞ [vo.γa.ˈfi.za.me]  * * 

 

Πίλαθαο 18: επζπγξάκκηζε [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ζπκθψλνπ ζε ηεηξαζχιιαβε ιέμε (αγφξη) 

 

/zo.γra.ˈfi.zi/ Align-L (Lab) MAX-IO IDENT-IO 

[zo.γra.ˈfi.zi] *!   

  ☞ [vo.γa.ˈfi.zi]  * * 

 

Πίλαθαο 19: επζπγξάκκηζε [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ζπκθψλνπ ζε ηξηζχιιαβε ιέμε (αγφξη) 

 

/ka.na.ˈpe/ Align-L (Lab) MAX-IO IDENT-IO 

[ka.na.ˈpe] *!   

    ☞ [pa.ˈpe]  ** * 

 

Πίλαθαο 20: επζπγξάκκηζε [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ζπκθψλνπ ζε δηζχιιαβε ιέμε (θνξίηζη) 

 

/ka.ˈfes/ Align-L (Lab) MAX-IO IDENT-IO 

[ka.ˈfes] *!   

      ☞ [va.ˈfes]   * 

 

ηνπο πίλαθεο (17 - 19) γηα λα πξνθχςνπλ σο βέιηηζηνη νη εμαγφκελνη ηχπνη [vo.γa.ˈfi.za.me], 

[zo.γra.ˈfi.zi] θαη [pa.ˈpe] νη πεξηνξηζκνί δηαβαζκίδνληαη σο εμήο (465): 

465) Align-L (Lab) >> MAX-IO, IDENT-IO / IDENT-IO, MAX-IO 
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Με βάζε ην (465) ν πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο Align-L (Lab) θπξηαξρεί ζηνπο δχν 

πεξηνξηζκνχο πηζηφηεηαο MAX-IO, IDENT-IO πνπ είλαη ηζνδχλακνη. 

 

ηνλ πίλαθα (20) γηα λα πξνθχςεη σο βέιηηζηνο ν εμαγφκελνο ηχπνο [va.ˈfes] νη πεξηνξηζκνί 

δηαβαζκίδνληαη σο εμήο (466): 

 

(466) Align-L (Lab) >> MAX-IO >> IDENT-IO 

 

χκθσλα κε ην (466) ν πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο Align-L (Lab) θπξηαξρεί ζηνλ 

πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο MAX-IO πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ θπξηαξρεί ζηνλ άιιν πεξηνξηζκφ 

πηζηφηεηαο IDENT-IO. 

 Έλα αθφκε θαηλφκελν πνπ εληνπίδεηαη θαη ζηα δχν παηδηά αθνξά [ΥΔΙΛΙΚΑ] 

θσλήεληα - ππξνδφηεο, ηα νπνία άιινηε γεηηληάδνπλ κε ην ζχκθσλν - ζηφρν αθνκνίσζεο 

(πίλαθαο 21) θαη άιινηε βξίζθνληαη ζε απφζηαζε (πίλαθαο 22). Ο πεξηνξηζκφο 

καξθαξίζκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εδψ είλαη ν Spread-L / R (Lab) πνπ αληηκάρεηαη κε 

ηνλ πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο IDENT-IO. 

 

Πίλαθαο 21: δηάρπζε [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο απφ θσλήελ (αγφξη) 

 

/ar.ku.ˈδa.ci/ 
Spread-L / R 

(Lab) 
IDENT-IO MAX-IO 

[ar.ku.ˈδa.ci] *!   

   ☞ [a.bu.ˈba.ci]  ** * 

 

Πίλαθαο 22: δηάρπζε [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο απφ θσλήελ (θνξίηζη) 

 

/ˈli.kos/ Spread-L (Lab) MAX-IO IDENT-IO 

[ˈli.kos] *!   

       ☞ [ˈvi.kos]   * 

 

Γηα λα πξνθχςνπλ σο βέιηηζηνη νη εμαγφκελνη ηχπνη [a.bu.ˈba.ci] θαη [ˈvi.kos] νη πεξηνξηζκνί 

ηεξαξρνχληαη σο εμήο (467α, β): 

 

467 α) Spread-L / R (Lab) >> IDENT-IO, MAX-IO / MAX-IO, IDENT-IO (γηα ην αγφξη) 
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       β) Spread-L (Lab) >> MAX-IO >> IDENT-IO (γηα ην θνξίηζη) 

 

χκθσλα κε ην (467α) ν πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο Spread-L / R (Lab) θπξηαξρεί ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο πηζηφηεηαο IDENT-IO, MAX-IO, νη νπνίνη είλαη ηζνδχλακνη ελψ ζχκθσλα κε 

ην (467β) ν πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο Spread-L (Lab) θπξηαξρεί ζηνλ πεξηνξηζκφ 

πηζηφηεηαο MAX-IO πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ θπξηαξρεί ζηνλ άιιν πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο 

IDENT-IO. 

 

7.5 Φαηλόκελα κε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζύκθσλα σο ππξνδόηεο 

 

ηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - ππξνδφηεο δηαπηζηψλεηαη φηη ζηηο ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο κε 

πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ζε εηζαγφκελν θη εμαγφκελν ηχπν ή κε 

απαινηθή κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ζπιιαβψλ, ην ζχκθσλν ηεο πξψηεο ζπιιαβήο, αλ πθίζηαηαη 

ζηε ιέμε, δε δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξφιν είηε σο ππξνδφηεο είηε σο ζηφρνο αθνκνίσζεο. 

Δπνκέλσο, παξαηεξείηαη πηζηφηεηα σο πξνο ην αξηζηεξφ άθξν κίαο πξνζσδηαθήο ιέμεο. Ο 

πεξηνξηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε ζηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζχκθσλα - 

ππξνδφηεο είλαη ν IDENT-ζ1 (F) (Beckman 1997: 7) πνπ δειψλεη ηελ πηζηφηεηα σο πξνο έλα 

ή πεξηζζφηεξα Γ.Υ. ζην ζχκθσλν ηεο πξψηεο ζπιιαβήο κεηαμχ εηζαγφκελνπ θη εμαγφκελνπ 

ηχπνπ. Οη πεξηνξηζκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΩΝ] 

ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ είλαη ν πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο Spread-L / R (Cor) θαη νη 

πεξηνξηζκνί πηζηφηεηαο IDENT-ζ1 (F), IDENT-IO θαη MAX-IO φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνπο 

πίλαθεο (23 - 24). 

 

Πίλαθαο 23: πηζηφηεηα ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο ιέμεο κε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν - 

ππξνδφηε (αγφξη) 

 

/a.lo.ˈγa.ci/ 

IDENT-ζ1 

(Place, Manner, 

Voice) 

Spread-R (Cor) Spread-L (Lat) MAX-IO IDENT-IO 

[a.lo.ˈγa.ci]  *! *   

 ☞ [a.lo.ˈla.ci]     * 

 [o.lo.ˈla.ci] *!    ** 

 

Πίλαθαο 24: πηζηφηεηα ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο ιέμεο κε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] ζχκθσλν - 

ππξνδφηε (θνξίηζη) 

 

/zo.ˈγra.fi.se/ IDENT-ζ1 (Place, Spread-L IDENT-IO MAX-IO 
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Manner, Voice) (Cor) 

[zo.ˈγra.fi.se]  *!   

  ☞ [ˈsi.se]   * ***** 

[so.ˈγra.si.se] *!  **  

 

χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο (23 - 24) γηα λα πξνθχςνπλ νη εμαγφκελνη ηχπνη [a.lo.ˈla.ci] θαη 

[ˈsi.se] νη πεξηνξηζκνί δηαβαζκίδνληαη σο εμήο (468α, β): 

 

468) α) IDENT-ζ1 (Place, Manner, Voice) >> Spread-R (Cor) >> Spread-L (Lat) >> MAX-IO 

>> IDENT-IO                                                                                                         (γηα ην αγφξη) 

        β) IDENT-ζ1 (Place, Manner, Voice) >> Spread-L (Cor) >> IDENT-IO >> MAX-IO  

                                                                                                                             (γηα ην θνξίηζη) 

 

χκθσλα κε ην (468α) ν πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο IDENT-ζ1 (Place, Manner, Voice) 

θπξηαξρεί ζηνλ άιιν πεξηνξηζκφ καξθαξίζκαηνο Spread-R (Cor) πνπ θπξηαξρεί ζηνλ άιιν 

πεξηνξηζκφ καξθαξίζκαηνο Spread-L (Lat) πνπ θπξηαξρεί ζηνλ πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο MAX-

IO, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ θπξηαξρεί ζηνλ πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο IDENT-IO, ελψ 

ζχκθσλα κε ην (468β) ν πεξηνξηζκφο καξθαξίζκαηνο IDENT-ζ1 (Place, Manner, Voice) 

θπξηαξρεί ζηνλ πεξηνξηζκφ καξθαξίζκαηνο Spread-L (Cor) πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ θπξηαξρεί 

ζηνλ πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο IDENT-IO πνπ θπξηαξρεί ζηνλ άιιν πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο 

MAX-IO. Απηά είλαη ινηπφλ ηα θαηλφκελα .Α. πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζηα δχν παηδηά ζε 

κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ - ππξνδνηψλ. 
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8. Πνηθηιία 

 

Σα παηδηά γηα λα θηάζνπλ απφ ηελ αξρηθή ηνπο γξακκαηηθή ζηελ ηειηθή δηέξρνληαη κέζα απφ 

ελδηάκεζεο πολλαπλέρ γπαμμαηικέρ (multiple grammars, π.ρ. Antilla 2002: 219, Oostendorp 

2004: 6, Revithiadou θαη Tzakosta 2004a: 1) ή αιιηψο ςβπιδικέρ (hybrid co - grammars, 

Revithiadou θαη Tzakosta 2004a: 2) πνπ νλνκάδνληαη μονοπάηια εκμάθηζηρ (learning paths, 

Levelt θαη Van de Vijver 2004: 205). Απηέο ζπλππάξρνπλ κε ηελ θπξίαξρε γξακκαηηθή ησλ 

παηδηψλ πνπ νλνκάδεηαη πςπηνική γπαμμαηική (core grammar, Revithiadou θαη Tzakosta 

2004a: 1). Όκσο, νη πνιιαπιέο / πβξηδηθέο γξακκαηηθέο δελ είλαη ηφζν ηζρπξέο φζν ε 

ππξεληθή γξακκαηηθή. Ωζηφζν, απνηεινχλ ηελ αηηία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ποικιλίαρ (variation, Pater θαη Werle 2001: 120), δειαδή ηελ πξαγκάησζε πνιιαπιψλ 

εμαγφκελσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλαλ εηζαγφκελν ηχπν. Σα πνιιαπιά εμαγφκελα 

εθθσλνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο. Δπίζεο, ε ππξεληθή 

γξακκαηηθή κπνξεί λα παξακέλεη ίδηα θαηά ηε θσλνινγηθή θαηάθηεζε ή λα αιιάδεη αλά 

αλαπηπμηαθά ζηάδηα αλάινγα κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαηάθηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θάζε παηδί 

(Revithiadou θαη Tzakosta 2004a). Δπηπιένλ, νη πνιιαπιέο γξακκαηηθέο ζπλδένληαη κε 

ζπγθεθξηκέλα αλαπηπμηαθά ζηάδηα θαη είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ 

ηνπ παηδηνχ θαη θαηά επέθηαζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θσλνινγηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

(Revithiadou θαη Tzakosta 2004b). ην πιαίζην ηεο Θ.Β. έρεη ππνζηεξηρηεί απφ αξθεηνχο 

εξεπλεηέο φηη ζηελ αξρηθή γξακκαηηθή ησλ παηδηψλ νη πεξηνξηζκνί καξθαξίζκαηνο πξέπεη λα 

θπξηαξρνχλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο πηζηφηεηαο (π.ρ. Smith 1973, Demuth 1995, Gnanadesikan 

1995, Boersma 1997). Δπίζεο, θαζψο ην παηδί δηέξρεηαη απφ ηα ελδηάκεζα αλαπηπμηαθά 

ζηάδηα θαη αλαπηχζζεηαη, νξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζέηνπλ πσο απηή ε αλάπηπμε πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ ςποβιβαζμό πεπιοπιζμών μαπκαπίζμαηορ (constraint demotion), δειαδή δελ 

θπξηαξρνχλ φινη νη πεξηνξηζκνί καξθαξίζκαηνο ζε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πηζηφηεηαο (π.ρ. 

Demuth 1995, Gnanadesikan 1995, Boersma 1997, Tesar θαη Smolensky 2000, Antilla 2002). 

Δπηπξφζζεηα, αξθεηνί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαθνξεηηθέο ηεξαξρήζεηο ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο καξθαξίζκαηνο θαη πηζηφηεηαο απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο γξακκαηηθέο πνπ 

θαηέρεη ην παηδί (π.ρ. Boersma 1997, Antilla 2002, Revithiadou θαη Tzakosta 2004a, b), φπσο 

απεηθνλίδεηαη θαη ζηα παξαδείγκαηα (469α
 
- δ). 

 

469) Δηζαγφκελνο ηχπνο  Πεξηνξηζκνί   Δμαγφκελνο ηχπνο 

α) /γav/  *Lab >> *Dor >> *Voiced-Coda >> IDENT-IO >> *Cor
27

  [vas] 

β) /γav/  *Voiced-Coda >> *Cor >> *Dor >> IDENT-IO >> *Lab [vaf] / [paf] / [faf] 

                                                           
27 Οη πεξηνξηζκνί *Lab, *Dor, *Cor θαη *Voiced-Coda είλαη καξθαξίζκαηνο θαη ζεκαίλνπλ ΟΥΙ [ΥΔΙΛΙΚΟ], ΟΥΙ 

[ΡΑΥΙΑΙΟ], ΟΥΙ [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟ] θαη φρη [+ερεξή έμνδνο] αληίζηνηρα. 
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γ) /γav/   *Cor >> *Dor >> IDENT-IO >> *Voiced-Coda >> *Lab  [vav] 

δ) /γav/  *Lab >> *Dor >> IDENT-IO >> *Voiced-Coda >> *Dor  [γav] 

 

Η πην ζπρλφρξεζηε γξακκαηηθή θαη ζηα δχν παηδηά είλαη ε (469γ) ελψ νη ιηγφηεξν 

ζπρλφρξεζηεο γξακκαηηθέο είλαη νη (469α) θαη (469δ). ε απηφ ην ζεκείν ζα δηαπηζησζεί πσο 

ε επαληεξάξρεζε ησλ αλσηέξσ πεξηνξηζκψλ (469α - δ) νδεγεί ζε κία δηαθνξεηηθή 

γξακκαηηθή θαη αλαπηπμηαθφ ζηάδην ησλ δχν παηδηψλ γηα ηνπο εμαγφκελνπο ηχπνπο [vas], 

[vaf] / [paf] / [faf], [vav] θαη [γav] πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ εμαγφκελν ηχπν ηνπ ελήιηθα [γav]. 

 

Πίλαθαο 25: γξακκαηηθή (469α) 

 

/γav/ *Lab *Dor 
*Voiced-

Coda 
IDENT-IO *Cor 

[γav] * *! *   

[vav] **!  * *  

[vaf] **!   **  

[paf] **!   **  

  ☞ [vas] *   ** * 

[faf] **!   **  

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα (25) γηα λα πξνθχςεη ν εμαγφκελνο ηχπνο [vas] σο βέιηηζηνο ζα 

πξέπεη νη πεξηνξηζκνί λα δηαβαζκηζηνχλ σο εμήο (470): 

 

470) *Lab, *Dor / *Dor, Lab >> *Voiced-Coda >> IDENT-IO >> *Cor 

  

Με ηελ επαληεξάξρεζε ησλ πεξηνξηζκψλ κπνξεί λα πξνθχςεη κία άιιε γξακκαηηθή ηνπ 

παηδηνχ θαη ζπλεπψο έλα άιιν αλαπηπμηαθφ ζηάδην, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα (26). 

 

Πίλαθαο 26: γξακκαηηθή (469β) 

 

/γav/ 
*Voiced-

Coda 
*Cor *Dor IDENT-IO *Lab 

[γav] *!  *!  * 

[vav] *!   * ** 

  ☞ [vaf]    ** ** 

  ☞ [paf]    ** ** 

       [vas]  *!  ** * 

  ☞ [faf]    ** ** 

 

Γηα λα πξνθχςνπλ σο βέιηηζηνη ηχπνη ηα εμαγφκελα ησλ παηδηψλ [vaf], [paf] θαη [faf] ε 

ηεξάξρεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηνλ πίλαθα (26) είλαη ε εμήο (471): 
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471) *Voiced-Coda, *Cor, *Dor / *Cor, *Dor, *Voiced-Coda, *Dor, *Voiced-Coda, *Cor >> 

IDENT-IO, *Lab / *Lab, IDENT-IO 

 

Με κία άιιε επαληεξάξρεζε ησλ πεξηνξηζκψλ κπνξεί λα πξνθχςεη κία άιιε γξακκαηηθή ηνπ 

παηδηνχ θαη ζπλεπψο άιιν έλα αλαπηπμηαθφ ζηάδην, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα (27). 

 

Πίλαθαο 27: γξακκαηηθή (469γ) 

 

/γav/ *Cor *Dor IDENT-IO *Lab 
*Voiced-

Coda 

[γav]  *!  * * 

  ☞ [vav]   * ** * 

[vaf]   **! **  

[paf]   **! **  

       [vas] *!  **! *  

[faf]   **! **  

 

Οη πεξηνξηζκνί ζηνλ πίλαθα (27) δηαβαζκίδνληαη σο εμήο (472): 

 

472) *Cor, *Dor, IDENT-IO / *Dor, IDENT-IO, *Cor / IDENT-IO, *Cor, *Dor >> *Lab >> 

*Voiced-Coda 

 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε ηεξάξρεζε (472) πξνθχπηεη σο βέιηηζηνο ν εμαγφκελνο ηχπνο [vav]. 

 

Σέινο, έλα αθφκε αλαπηπμηαθφ ζηάδην παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα (28). 

 

Πίλαθαο 28: γξακκαηηθή (469δ) 

 

/γav/ *Lab *Cor IDENT-IO 
*Voiced-

Coda 
*Dor 

  ☞ [γav] *   * * 

       [vav] **!  * *  

[vaf] **!  **   

[paf] **!  **   

       [vas] * *! **   

[faf] **!  **   

 

Γηα λα πξνθχςεη σο βέιηηζηνο ν εμαγφκελνο ηχπνο [γav] νη πεξηνξηζκνί καξθαξίζκαηνο θαη 

πηζηφηεηαο ηεξαξρνχληαη σο εμήο (473): 

473) *Lab, *Cor / *Cor, *Lab >> IDENT-IO >> *Voiced-Coda >> *Dor 
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Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζχκθσλα κε ηνλ Anttila (2002: 220) ν αξηζκφο ησλ 

παξαγφκελσλ γξακκαηηθψλ γηα έλαλ εμαγφκελν ηχπν εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ. Μέζα απφ απηφ ην θεθάιαην δηαπηζηψλεηαη ην 

θαηλφκελν ηεο πνηθηιίαο πνπ παξνπζηάδεη ν παηδηθφο ιφγνο κέζα απφ έλα παξάδεηγκα πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ηεο .Α., θαζψο θαη ε εξκελεία ησλ πνιιαπιψλ γξακκαηηθψλ 

πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ εκθάληζε ηεο πνηθηιίαο βάζε ηεο Θ.Β. 
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9. Δπίινγνο 

 

Μέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ην θαηλφκελν ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο κε 

βάζε ην ιφγν δχν ειιελφθσλσλ δίδπκσλ παηδηψλ. Γηαπηζηψζεθε φηη παξφηη δίδπκα ην αγφξη 

αλαπηχζζεηαη πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε ην θνξίηζη. Δπίζεο, απαληήζεθαλ ηα εξσηήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο ηφζν γηα ην θάζε παηδί 

μερσξηζηά, φζν θαη γηα ηα δχν καδί ζπλνιηθά. Αθφκε, εληνπίζηεθε φηη ηα δχν παηδηά 

παξνπζηάδνπλ ζηε ζπκθσληθή αξκνλία ηφζν θνηλά θαηλφκελα φζν θαη δηαθνξεηηθά. Γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ γεληθεχζεσλ θξίζεθε απαξαίηεηε ε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο κε άιια δεδνκέλα δηάθνξσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη θαηά δηαζηήκαηα γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο ζηνλ παηδηθφ ιφγν ή ζηνπο ελήιηθεο ζηελ Διιεληθή θαη 

ζε άιιεο δηάθνξεο γιψζζεο, ελψ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ παηδηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο Θεσξίαο ηνπ Βέιηηζηνπ. Δπηπιένλ, 

παξαηεξήζεθε θαη ζηα δχν παηδηά ην θαηλφκελν ηεο αδηαθαλνχο ζπκθσληθήο αξκνλίαο. 

Παξάιιεια, δηαπηζηψζεθε πσο ε ζπκθσληθή αξκνλία δηεπθνιχλεη ηε γισζζηθή θαηάθηεζε 

θη απνηειεί κία ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά απφ ηα πξψηα θηφιαο αλαπηπμηαθά 

ζηάδηα. Δηδηθφηεξα, ε δηαδηθαζία ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο ζπκβάιιεη ζηελ αληηθαηάζηαζε 

ζπκθψλσλ πνπ δελ έρνπλ θαηαθηήζεη πιήξσο αθφκε ηα παηδηά, πεξηνξίδεη κε αξκνληθέο 

αθνινπζίεο ζπκθψλσλ πνπ πηζαλφλ είλαη δχζθνιεο γηα ηα παηδηά θαζψο θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζσδηαθέο δνκέο. Ωζηφζν, κέζα απφ 

ηελ παξνχζα εξγαζία ηίζεληαη θάπνηα εξσηήκαηα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Απηά είλαη ηα 

εμήο: 

 

α) εθφζνλ παξαηεξνχληαη έζησ θαη ιίγα δεδνκέλα ζηα νπνία εληνπίδεηαη ε κεηαβνιή ησλ 

δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηφπνπ άξζξσζεο θαη ερεξφηεηαο ή ε αιιαγή φισλ ησλ 

δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλάκεζα ζηα ελαξκνληδφκελα ζπκθσληθά ηεκάρηα θαη ζηα δχν 

παηδηά, κήπσο ην ιαξπγγηθφ δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ερεξφηεηαο δηαδξακαηίδεη θαη 

απηφ ξφιν ζηε ζπκθσληθή αξκνλία, φπσο δηαδξακαηίδνπλ ηα ππεξιαξπγγηθά δηαθξηηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ άξζξσζεο; 

 

β) δηαπηζηψζεθε φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε 

νιφθιεξεο θσλνινγηθέο πξνηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ εθθσλεκάησλ. Σν 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ ππάξρεη θάπνην φξην ζηελ απφζηαζε ζηελ νπνία κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο. Με άιια ιφγηα ππάξρεη θάπνηνο 

πεξηνξηζκφο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ παξεκβαιιφκελσλ ζπκθσληθψλ / θσλεεληηθψλ 

ηεκαρίσλ πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα εθάζηνηε ελαξκνληδφκελα ηεκάρηα; 
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γ) ζηα δεδνκέλα θαη ησλ δχν παηδηψλ παξαηεξήζεθε φηη ζηα [ΡΑΥΙΑΙΑ] θαη [ΥΔΙΛΙΚΑ] 

ζχκθσλα - ππξνδφηεο ζηηο ηεηξαζχιιαβεο θαη άλσ ιέμεηο κε πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζπιιαβψλ ζε εμαγφκελν ηχπν ελήιηθα θαη εμαγφκελν ηχπν παηδηνχ, ην ζχκθσλν ηεο 

ηειεπηαίαο ζπιιαβήο δε δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν είηε σο ππξνδφηεο είηε σο ζηφρνο 

αθνκνίσζεο ζηε ζπκθσληθή αξκνλία, ελψ ζηα [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΑ] ζηηο ηεηξαζχιιαβεο ιέμεηο 

κε πηζηφηεηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ζε εμαγφκελν ηχπν ελήιηθα θαη εμαγφκελν 

ηχπν παηδηνχ δηαπηζηψλεηαη φηη ην ζχκθσλν ηεο πξψηεο ζπιιαβήο δε δηαδξακαηίδεη θάπνην 

ξφιν είηε σο ππξνδφηεο είηε σο ζηφρνο αθνκνίσζεο ζηε ζπκθσληθή αξκνλία. Άξα, γελλάηαη 

ην εξψηεκα γηαηί δελ εληνπίδεηαη έλα φκνην πξφηππν ζην παξαπάλσ θαηλφκελν ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ζπκθψλσλ. 

 

δ) κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο θη απφ 

ηα δχν παηδηά δελ είλαη μεθάζαξν ην είδνο ηεο αθνκνίσζεο (κεξηθή ή νιηθή) πνπ πξνηηκάηαη. 

 

Γηα λα απαληεζνχλ κε βεβαηφηεηα ηα αλσηέξσ εξσηήκαηα ρξεηάδνληαη θη άιιεο έξεπλεο γηα 

ηε ζπκθσληθή αξκνλία θαζψο θαη πεξηζζφηεξα ππνθείκελα πξνο εμέηαζε. 
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Παξάξηεκα 

 

Αγφξη 

Δπηθξάηεζε [ΡΑΥΙΑΙΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο - Τπνρσξεηηθή αθνκνίσζε 

 

 Σχπνο Δλήιηθα Σχπνο Παηδηνχ Ηιηθία Οξζνγξαθία 

1 for.ti.ˈγν ˈo.pçi.o 2;4.22 θνξηεγφ 

2 δa.ˈgo.ni ka.ˈko.ni 2;6.5 δαγθψλεη 

3 to ko.ˈli.so ko ko.ˈli.so 2;6.17 ην θνιιήζσ 

4 ˈva.tra.xos ˈva.ka.xos 2;7.7 βάηξαρνο 

5 pa.pa.ˈγa.los pa.ka.ˈla.los 2;7.7 παπαγάινο 

6 pu sku.ˈpi.zu.me ku ko.ˈpi.zu.me 2;8.7 πνπ ζθνππίδνπκε 

7 e.ˈci pu ˈka.nu.me e.ˈci ku ˈka.nu.me 2;8.7 εθεί πνπ θάλνπκε 

8 kse.pa.ˈγo.ni t
s
u.ka.ˈγo.ni 2;8.7 μεπαγψλεη 

9 kse.pa.ˈγo.ni t
s
u.ka.ˈγo.ni 2;8.7 μεπαγψλεη 

10 ˈd
z
a.ci ˈga 2;8.7 ηδάθη 

11 tra.ˈγu.ði γa.ˈγu.ði 2;8.28 ηξαγνχδη 

12 so.ko.ˈla.ta ko.ko.ˈla.ta 2;8.28 ζνθνιάηα 

13 so.ko.ˈla.tes ko.ko.ˈla.tes 2;8.28 ζνθνιάηεο 

 

Δπηθξάηεζε [ΡΑΥΙΑΙΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο - Πξνρσξεηηθή αθνκνίσζε 

 

 Σχπνο Δλήιηθα Σχπνο Παηδηνχ Ηιηθία Οξζνγξαθία 

1 ˈci.tri.no ci.ˈci 2;4.24 θίηξηλν 

2 ˈci.tri.no ˈci.ci 2;4.24 θίηξηλν 

3 xar.to.ˈma.di.la nu.nu.ˈma.di.ga 2;5.6 ραξηνκάληηια 

4 ko.ˈtu.la ko.ˈku.la 2;6.17 θνηνχια 

5 e.ˈγo ˈpi.ra ma.ζi.ˈti e.ˈγo ˈpi.la ka.ti.ˈti 2;6.17 εγψ πήξα καζεηή 

6 
ci a.ˈfto ˈi.ne o 

ˈDe.nis 
ci a.ˈfto ˈi.ne o ˈɟe.ni 2;6.24 θη απηφ είλαη ν Νηέλεο 

7 e.ˈγo ˈζe.lo ˈro.ðes tu e.ˈγo ˈte.lo ˈlo.ɟe tu 2;6.24 εγψ ζέισ ξφδεο ηνπ 

8 ˈe.çi ˈspa.si ˈe.çi pa.ˈçi 2;8 έρεη ζπάζεη 

9 ˈko.ci.no ˈko.t
s
i.ko 2;8.28 θφθθηλν 

10 ko.ci.no.sku.ˈfi.t
s
a o.ci.ku.ˈci.ta 2;9.18 θνθθηλνζθνπθίηζα 

11 ˈe.xu.me tra.ˈba.la ˈe.ku.me ka.ˈba.la 2;10.9 έρνπκε ηξακπάια 

 

Δπηθξάηεζε [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο - Τπνρσξεηηθή αθνκνίσζε 

 

 Σχπνο Δλήιηθα Σχπνο Παηδηνχ Ηιηθία Οξζνγξαθία 

1 γav  vav  1;8.15 γαβ  

2 γav  vav  1;8.15 γαβ  

3 γav vav 1;8.16 γαβ 

4 γav vav 1;8.16 γαβ 
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5 γav vav 1;8.16 γαβ 

6 γav  vav  1;9.12 γαβ 

7 γav  vav  1;9.12 γαβ 

8 γav  vav  1;9.12 γαβ 

9 γav  vav  1;9.12 γαβ 

10 γav  vav  1;9.12 γαβ 

11 γav  vav  1;9.12 γαβ 

12 γav  vav  1;9.12 γαβ 

13 γav  vav  1;9.12 γαβ 

14 γav  vav  1;9.12 γαβ 

15 γav  vav  1;9.12 γαβ 

16 γav  vav  1;9.12 γαβ 

17 γav  vav  1;9.12 γαβ 

18 γav  vav 1;9.14 γαβ 

19 γav  vav 1;9.14 γαβ 

20 γav  vav 1;9.14 γαβ 

21 γav  vav 1;9.14 γαβ 

22 γav  vav 1;9.14 γαβ 

23 γav  vav 1;9.14 γαβ 

24 γav vav 1;10.3 γαβ 

25 γav vav 1;10.3 γαβ 

26 γav vav 1;10.3 γαβ 

27 γav vav 1;10.3 γαβ 

28 γav vav 1;10.5 γαβ 

29 γav vav 1;10.5 γαβ 

30 γav vav 1;10.5 γαβ 

31 γav vav 1;10.5 γαβ 

32 γav vav 1;10.5 γαβ 

33 γav vav 1;10.5 γαβ 

34 γav vav 1;10.10 γαβ 

35 γav vaf 1;10.10 γαβ 

36 γav vaf 1;10.10 γαβ 

37 γav vav 1;10.10 γαβ 

38 γav vaf 1;10.17 γαβ 

39 γav vaf 1;10.17 γαβ 

40 γav vaf 1;10.17 γαβ 

41 γav vaf 1;10.17 γαβ 

42 γav vav 1;10.17 γαβ 

43 γav vaf 1;10.17 γαβ 

44 γav vav 1;10.17 γαβ 

45 γav vav 1;10.17 γαβ 

46 γav vaf 1;10.17 γαβ 

47 γav vaf 1;10.17 γαβ 

48 γav vaf 1;10.17 γαβ 

49 γav vaf 1;10.17 γαβ 

50 γav vaf 1;10.17 γαβ 
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51 γav vaf 1;10.17 γαβ 

52 γav paf 1;10.17 γαβ 

53 γav vaf 1;10.19 γαβ 

54 γav vaf 1;10.19 γαβ 

55 γav vaf 1;10.19 γαβ 

56 γav vaf 1;10.19 γαβ 

57 γav vaf 1;10.19 γαβ 

58 γav vav 1;10.19 γαβ 

59 γav vaf 1;10.19 γαβ 

60 γav vav 1;10.22 γαβ 

61 γav vaf 1;10.22 γαβ 

62 γav vav 1;10.22 γαβ 

63 γav vav 1;10.22 γαβ 

64 γav vav 1;10.22 γαβ 

65 γav vaf 1;10.22 γαβ 

66 γav vav 1;10.22 γαβ 

67 γav vav 1;10.22 γαβ 

68 γav vaf 1;10.22 γαβ 

69 γav vaf 1;10.22 γαβ 

70 γav vaf 1;10.22 γαβ 

71 γav vav 1;10.22 γαβ 

72 γav vav 1;10.22 γαβ 

73 γav vav 1;10.22 γαβ 

74 γav vav 1;10.22 γαβ 

75 γav vaf 1;10.24 γαβ 

76 γav vav 1;10.24 γαβ 

77 γav vaf 1;10.24 γαβ 

78 γav vaf 1;10.24 γαβ 

79 γav vav 1;10.24 γαβ 

80 γav vaf 2;3.11 γαβ 

81 ˈka.to ˈba.to 2;4.3 θάησ 

82 γav vaf 2;4.8 γαβ 

83 γav vav 2;4.8 γαβ 

84 γav vav 2;4.10 γαβ 

85 γav vaf 2;4.17 γαβ 

86 γav vaf 2;4.17 γαβ 

87 γav vav 2;4.17 γαβ 

88 γav vav 2;4.20 γαβ 

89 γav vav 2;4.20 γαβ 

90 ˈJor.γos ˈVo.vo 2;4.20 Γηψξγνο 

91 γav vav 2;4.24 γαβ 

92 γav vav 2;4.24 γαβ 

93 γav vaf 2;4.29 γαβ 

94 ka.ˈpe.lo pa.ˈpe.lo 2;4.29 θαπέιν 

95 ˈγa.la ˈi.ne a.ˈfto ˈva.la ˈi ˈto 2;5.6 γάια είλαη απηφ 

96 γav vaf 2;5.6 γαβ 
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97 ar.ˈku.δa ˈba.bu.da 2;5.6 αξθνχδα 

98 ar.ˈku.δa ˈba.bu 2;5.6 αξθνχδα 

99 ar.ˈku.δa ba.ˈbu.da 2;5.6 αξθνχδα 

100 γav vav 2;5.13 γαβ 

101 γav vav 2;5.13 γαβ 

102 γav vaf 2;5.15 γαβ 

103 γav vaf 2;5.15 γαβ 

104 γav vaf 2;5.15 γαβ 

105 γav vaf 2;5.15 γαβ 

106 γav vaf 2;6.5 γαβ 

107 γav vaf 2;6.5 γαβ 

108 γav vaf 2;6.5 γαβ 

109 ka.ˈfe va.ˈfe 2;6.5 θαθέ 

110 ka.ˈfe va.ˈfe 2;6.5 θαθέ 

111 ζa ˈpe.si pa ˈpe.si 2;6.5 ζα πέζεη 

112 ka.ˈpe.lo pa.ˈpe.lo 2;6.5 θαπέιν 

113 ka.ˈpe.lo pa.ˈpe.lo 2;6.5 θαπέιν (κ) 

114 γav vaf 2;6.10 γαβ 

115 γav vaf 2;6.10 γαβ 

116 γav vav 2;6.10 γαβ 

117 γav vav 2;6.10 γαβ 

118 γav vaf 2;6.10 γαβ 

119 γav vaf 2;6.12 γαβ 

120 ka.na.ˈpe pa.ˈpe 2;6.17 θαλαπέ 

121 ka.na.ˈpe pa.ˈpe 2;6.17 θαλαπέ 

122 γav vaf 2;6.19 γαβ 

123 γav vaf 2;6.19 γαβ 

124 γav vaf 2;6.19 γαβ 

125 ζa ˈfi.ji pa ˈpi.ji 2;6.24 ζα θχγεη 

126 γav vaf 2;6.24 γαβ 

127 ka.ˈpe.lo pa.ˈpe.lo 2;7 θαπέιν 

128 ka.ˈpe.lo pa.ˈpe.lo 2;7 θαπέιν 

129 ka.ˈpe.lo pa.ˈpe.lo 2;7 θαπέιν 

130 γav vaf 2;7.7 γαβ 

131 ar.ku.ˈδa.ci a.bu.ˈba.ci 2;7.14 αξθνπδάθη 

132 ˈsi.ne.fo ˈmu.e.fo 2;8 ζχλλεθν 

133 a.na.ˈpti.ra a.ma.ˈti.la 2;8 αλαπηήξα 

134 ˈku.pa ˈpu.pa 2;8 θνχπα 

135 ζa ˈpe.si pa ˈpe.si 2;8 ζα πέζεη 

136 ˈsu.per.man ˈpu.pe.man 2;8.7 ζνχπεξκαλ 

137 ˈo.çi a.ˈpo ˈpi.so ˈo.fi a.ˈpo ˈpi.so 2;8.7 φρη απφ πίζσ 

138 γav vav 2;8.7 γαβ 

139 ˈka.vu.ras ˈva.vu.las 2;8.7 θάβνπξαο 

140 o.δo.ˈdo.vur.t
s
a o.vo.ˈvo.vu.t

s
a 2;8.7 νδνληφβνπξηζα (κ) 

141 ru.xa.ˈla.ca bu.ka.ˈla.ca 2;8.7 ξνπραιάθηα 

142 zo.γra.ˈfi.za.me vo.γa.ˈfi.za.me 2;8.28 δσγξαθίδακε 
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143 ˈpa.te na ˈpa.re.te ˈpa pa ˈpa.le.te 2;8.28 πάηε λα πάξεηε 

144 zo.γra.ˈfi.zu.ne vo.γa.ˈfi.zu.ne 2;8.28 δσγξαθίδνπλε 

145 zo.γra.ˈfi.zi vo.γa.ˈfi.zi 2;8.28 δσγξαθίδεη 

146 ˈδu.me ˈpu.me 2;8.28 δνχκε (κ) 

147 ði.ˈmi.tris Mi.ˈmi.tlis 2;8.28 Γεκήηξεο 

148 ˈJor.γos ˈVo.vos 2;9.18 Γηψξγνο 

149 ˈJor.γos ˈVo.vos 2;9.18 Γηψξγνο 

150 γav vav 2;9.18 γαβ 

151 ˈci.tri.no ˈci.fi.no 2;10.2 θίηξηλν 

 

Δπηθξάηεζε [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο - Πξνρσξεηηθή αθνκνίσζε 

 

 Σχπνο Δλήιηθα Σχπνο Παηδηνχ Ηιηθία Οξζνγξαθία 

1 pa.ˈpa.ci ˈpa.pi 1;9.12 παπάθη 

2 ʎo.ˈda.ri ˈba.li 2;5.6 ιηνληάξη 

3 Va.ˈɟe.lis Va.ˈve 2;5.15 Βαγγέιεο 

4 po.di.ˈka.ci bo.bi.ˈka.ci 2;7.7 πνληηθάθη 

5 ˈblu.za ˈbu.va 2;7.14 κπινχδα 

6 ar.ku.ˈδa.ci a.bu.ˈba.ci 2;7.14 αξθνπδάθη 

7 pa.de.lo.ˈna.ci ba.be.lo.ˈna.ci 2;8.7 παληεινλάθη 

8 fa.ji.ˈta pa.i.ˈpa 2;8.7 θαγεηά 

 

Δπηθξάηεζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο - Τπνρσξεηηθή αθνκνίσζε 

 

 Σχπνο Δλήιηθα Σχπνο Παηδηνχ Ηιηθία Οξζνγξαθία 

1 pa.ˈpu.t
s
ça pa.ˈtu.tça 1;10.11 παπνχηζηα 

2 pa.ˈpu.t
s
ça pa.ˈtu.t

s
a 1;10.11 παπνχηζηα 

3 pa.ˈpu.t
s
ça pa.ˈtu.t

s
a 1;10.11 παπνχηζηα 

4 pa.ˈpu.t
s
ça pa.ˈtu.to 1;10.11 παπνχηζηα 

5 pa.ˈpu.t
s
ça pa.ˈtu.ta 1;10.17 παπνχηζηα 

6 Va.ˈɟe.lis La.ˈɟe.i 2;4.22 Βαγγέιεο 

7 sta.ˈfi.ʎa ˈt
s
i.d

z
i.a 2;4.24 ζηαθχιηα 

8 a.ˈma.ksi a.ˈta.si 2;4.24 ακάμη 

9 a.ˈma.ksi ˈta.si 2;4.24 ακάμη 

10 a.ˈma.ksi a.ˈta.ksi 2;4.24 ακάμη 

11 ce a.ˈfto ta.ˈto 2;4.29 θαη απηφ 

12 i.ˈko.nes ˈto.nes 2;4.29 εηθφλεο 

13 i.ˈko.nes ˈto.nes 2;4.29 εηθφλεο 

14 i.ˈko.nes ˈto.les 2;4.29 εηθφλεο 

15 ka.ra.ˈɟo.zi na.ˈdo.zi 2;5.1 θαξαγθηφδε 

16 ka.ra.ˈɟo.zi na.ˈdo.zi 2;5.1 θαξαγθηφδε 

17 ˈko.ci.no ˈto.ti.no 2;5.6 θφθθηλν (κ) 

18 xar.to.ˈma.di.la nu.nu.ˈma.di.ga 2;5.6 ραξηνκάληεια 

19 pro.va.ˈta.ci e.du.ˈʎa.ci 2;5.15 πξνβαηάθη 

20 so.ko.ˈla.ta o.lo.ˈla.ta 2;5.15 ζνθνιάηα 
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21 ˈtu.vla ˈtu.nda 2;5.15 ηνχβια (κ) 

22 ˈka.to ˈt
s
a.to 2;5.15 θάησ 

23 ce a.ˈfto ta.ˈto 2;6.10 θαη απηφ 

24 ko.ko.ˈra.ci ko.to.ˈra.ci 2;6.10 θνθνξάθη 

25 çe.ˈlo.na ne.ˈlo.na 2;6.12 ρειψλα 

26 ˈko.li.sa a.ˈfto ˈto.li.sa a.ˈto 2;6.17 θφιιεζα απηφ 

27 ˈka.to ˈta.to 2;6.24 θάησ 

28 pa.pa.ˈγa.los pa.ka.ˈla.los 2;7.7 παπαγάινο 

29 fa.ji.ˈta ta.i.ˈta 2;8 θαγεηά 

30 bu.ˈfan ku.ˈtan 2;8 κπνπθάλ 

31 ˈko.ci.no ˈko.t
s
i.no 2;8 θφθθηλν 

32 ˈko.ci.no ˈko.t
s
i.no 2;8 θφθθηλν 

33 ˈo.çi ˈi.ne ˈo.si ˈi.ne 2;8 φρη είλαη 

34 e.ˈle.fa.das e.ˈle.ta.das 2;8 ειέθαληαο 

35 e.ˈle.fa.da e.ˈde.da.da 2;8 ειέθαληα 

36 ˈko.ci.no ˈko.t
s
i.no 2;8.7 θφθθηλν 

37 Va.ˈɟe.li Da.ˈde.li 2;8.7 Βαγγέιε 

38 ce a.ˈftos ta.ˈtos 2;8.7 θαη απηφο 

39 ˈko.ta ˈto.ta 2;8.14 θφηα 

40 pa.γo.ˈto pa.la.ˈto 2;8.14 παγσηφ 

41 ˈko.ci.no ˈko.t
s
i 2;8.14 θφθθηλν 

42 ˈko.ci.no ˈko.t
s
i.ko 2;8.28 θφθθηλν 

43 ka.ˈζe.nas ta.ˈte.na 2;9.18 θαζέλα 

44 ˈko.ci.no ˈko.t
s
i.no 2;9.18 θφθθηλν 

45 ple.i.mo.ˈbil be.lo.ˈbi 2;10.9 πιετκνκπίι 

46 ple.i.mo.ˈbil be.lo.ˈbi 2;10.9 πιετκνκπίι 

 

Δπηθξάηεζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο - Πξνρσξεηηθή αθνκνίσζε 

 

 Σχπνο Δλήιηθα Σχπνο Παηδηνχ Ηιηθία Οξζνγξαθία 

1 ði.ˈko mu ˈto mu 2;4.22 δηθφ κνπ 

2 por.to.ˈka.li a.ˈt
s
a.li 2;5.6 πνξηνθάιη 

3 ˈva.tra.xo ˈva.tra.to 2;5.6 βάηξαρν 

4 ˈpir.γo ˈpi.do 2;5.6 πχξγν (κ) 

5 e.ˈle.fa.da e.ˈle.la.da 2;6.5 ειέθαληα 

6 a.lo.ˈγa.ci a.no.ˈna.ci 2;6.5 αινγάθη 

7 a.lo.ˈγa.ci a.no.ˈna.ci 2;6.5 αινγάθη 

8 ko.ko.ˈra.ci ko.ˈla.t
s
i 2;6.10 θνθνξάθη 

9 zo.ˈa.ci zo.ˈa.t
s
i 2;6.12 δσάθη 

10 ko.ko.ˈra.ci ko.ko.ˈla.t
s
i 2;6.12 θνθνξάθη 

11 a.lo.ˈγa.ci ˈγa.t
s
i 2;6.17 αινγάθη 

12 va.tra.ˈxa.ci u.ta.ˈta.ci 2;6.19 βαηξαράθη 

13 mo.ˈra.ci mo.ˈla.t
s
i 2;6.19 κσξάθη 

14 a.lo.ˈγa.ci a.lo.ˈla.ci 2;6.24 αινγάθη 

15 a.lo.ˈγa.ci a.lo.ˈγa.t
s
i 2;6.24 αινγάθη 

16 ˈva.tra.xos ˈba.ta.tos 2;6.24 βάηξαρνο 
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17 ti.ˈle.fo.no ti.ˈle.to.no 2;7.7 ηειέθσλν 

18 ˈxti.pi.se ˈt
s
i.t

s
i.se 2;7.14 ρηχπεζε 

19 to ˈko.ci.no to ˈko.t
s
i.no 2;8 ην θφθθηλν 

20 ka.la.ˈζa.ci ka.la.ˈta.ti 2;8 θαιαζάθη 

21 le.ˈmo.ni le.le.ˈlo.ni 2;8.7 ιεκφλη 

22 ˈva.tra.xos ˈba.da.tos 2;8.7 βάηξαρνο 

23 a.sti.no.mi.ˈkos a.sti.mi.ˈnos 2;8.7 αζηπλνκηθφο (κ) 

24 kre.ˈva.ti ce.ˈla.ti 2;8.7 θξεβάηη 

25 va.tra.ˈxa.ci va.la.ˈta.ci 2;8.14 βαηξαράθη 

26 sci.ˈla.ci ci.ˈla.t
s
i 2;8.28 ζθπιάθη 

27 bʎax bʎat
s
 2;9.18 κπιηαρ 

 

Κνξίηζη 

Δπηθξάηεζε [ΡΑΥΙΑΙΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο - Τπνρσξεηηθή αθνκνίσζε 

 

 Σχπνο Δλήιηθα Σχπνο Παηδηνχ Ηιηθία Οξζνγξαθία 

1 ˈni.ci.sa ˈɟi.çi.sa 2;5.13 λίθεζα 

2 ˈli.kos ˈci.kos 2;6.5 ιχθνο 

3 ˈli.kos ˈci.kos 2;8.28 ιχθνο 

4 ˈli.kos ˈɟi.kos 2;10.2 ιχθνο 

 

Δπηθξάηεζε [ΡΑΥΙΑΙΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο - Πξνρσξεηηθή αθνκνίσζε 

 

 Σχπνο Δλήιηθα Σχπνο Παηδηνχ Ηιηθία Οξζνγξαθία 

1 ˈci.ta ˈci.ça 2;4.1 θνίηα 

2 ˈA.ɟe.lo ˈA.ɟe.γo 2;4.3 Άγγειν 

3 ku.ˈtça ku.ˈkça 2;5.13 θνπηηά 

4 kli.ˈði çi.ˈçi 2;7.23 θιεηδί 

5 ˈγlo.sa ˈγo.γa 2;8.7 γιψζζα 

6 ˈγlo.sa ˈγo.γa 2;8.7 γιψζζα 

7 ˈçe.rja ˈçe.çja 2;10.9 ρέξηα (κ) 

 

Δπηθξάηεζε [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο - Τπνρσξεηηθή αθνκνίσζε 

 

 Σχπνο Δλήιηθα Σχπνο Παηδηνχ Ηιηθία Οξζνγξαθία 

1 γav vav 1;8.22 γαβ 

2 γav vav 1;10.10 γαβ 

3 ˈna.to ˈba.to 1;10.11 λάην 

4 γav vav 2;4.10 γαβ 

5 γav vaf 2;4.17 γαβ 

6 e.ˈci.nu e.ˈbi.nu 2;4.17 εθείλνπ 

7 γav vaf 2;4.20 γαβ 

8 γav vaf 2;4.20 γαβ 

9 γav vas 2;4.22 γαβ 
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10 γav vaf 2;4.24 γαβ 

11 γav vaf 2;4.24 γαβ 

12 ˈζe.lo ˈbe.lo 2;4.29 ζέισ 

13 e.ˈle.fa.das ˈbe.tas 2;5.13 ειέθαληαο 

14 γav vaf 2;5.15 γαβ 

15 γav vav 2;5.15 γαβ 

16 γav vas 2;6.5 γαβ 

17 ˈɲa.u  ˈma  2;6.17 ληάνπ 

18 ˈɲa.u ˈma.u 2;6.17 ληάνπ 

19 γav vaf 2;6.19 γαβ 

20 γav vaf 2;6.19 γαβ 

21 γav vaf 2;6.19 γαβ 

22 γav vav 2;6.26 γαβ 

23 γav vav 2;7.7 γαβ 

24 γav vav 2;7.7 γαβ 

25 ta.ˈpsi ˈva.ksi 2;8.21 ηαςί 

26 ka.na.ˈpes pa.ˈpe 2;8.21 θαλαπέ 

27 γav vaf 2;8.21 γαβ 

28 ˈci.pe.lo ˈbi.la.δo 2;8.21 θχπειιν 

29 ˈci.pe.lo ˈbi.a.δo 2;8.21 θχπειιν 

30 γav vav 2;8.28 γαβ 

31 γav vav 2;8.28 γαβ 

32 ˈζe.lo ˈme.lo 2;8.28 ζέισ 

33 ˈli.kos ˈvi.kos 2;9.18 ιχθνο 

34 γav faf 2;9.18 γαβ 

35 γav faf 2;9.18 γαβ 

36 γav vaf 2;9.18 γαβ 

37 ˈJor.γo ˈVo.vo 2;9.18 Γηψξγν 

38 ˈJor.γo ˈVo.vo 2;9.18 Γηψξγν 

39 ti.ˈle.fo.no ˈbe.fo 2;10.2 ηειέθσλν 

40 ka.ˈfes va.ˈfes 2;10.2 θαθέο 

41 ka.ˈfes va.ˈfes 2;10.2 θαθέο 

42 ka.ˈfes va.ˈfes 2;10.2 θαθέο 

43 ka.ˈpe.lo pa.ˈpe.lo 2;10.9 θαπέιν (κ) 

44 e.ˈci.no ˈpi.je e.ˈpi.no ˈpi.je 2;10.9 εθείλν πήγε 

45 ˈsu.pes ˈpu.pes 2;10.9 ζνχπεο (κ) 

 

Δπηθξάηεζε [ΥΔΙΛΙΚΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο - Πξνρσξεηηθή αθνκνίσζε 

 

 Σχπνο Δλήιηθα Σχπνο Παηδηνχ Ηιηθία Οξζνγξαθία 

1 ar.ku.ˈδa.ci na.ku.ˈva.ci 2;4.24 αξθνπδάθη 

2 pu.ˈli vu.ˈvi 2;4.29 πνπιί 

3 pe.ˈδa.ci ˈba.ci 2;8.21 παηδάθη 
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Δπηθξάηεζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο - Τπνρσξεηηθή αθνκνίσζε 

 

 Σχπνο Δλήιηθα Σχπνο Παηδηνχ Ηιηθία Οξζνγξαθία 

1 a.ˈma.ksça a.ˈna.ksça 1;10.24 ακάμηα 

2 pa.ˈpu.t
s
ça pa.ˈtu.ti.sa 2;4.8 παπνχηζηα 

3 a.plo.ˈme.ni a.plo.ˈna.ni 2;4.10 απισκέλε 

4 zo.γra.ˈfi.so ˈti.so 2;4.22 δσγξαθίζσ 

5 ˈma.vro ˈle.lo 2;4.29 καχξν 

6 ˈma.vro ˈle.lo 2;4.29 καχξν 

7 ˈma.vro ˈle.lo 2;4.29 καχξν 

8 me.ˈγa.lo ˈna.lo 2;4.29 κεγάιν 

9 ˈmi.lo ˈði.lo 2;5.1 κήιν 

10 ko.ˈli.si ti.ˈði.si 2;6.12 θνιιήζεη 

11 a.ˈfto a.ˈsto 2;6.19 απηφ 

12 ˈma.na ˈna.na 2;7.7 κάλα 

13 ˈma.na ˈna.na 2;7.7 κάλα 

14 ˈci.pe.lo ˈbi.la.δo 2;8.21 θχπειιν 

15 ˈçe.ri ˈte.li 2;8.21 ρέξη 

16 zo.ˈγra.fi.se ˈsi.se 2;8.21 δσγξάθηζε 

17 e.ˈci ˈi.ne ˈti.ne 2;8.28 εθεί είλαη 

18 ˈka.ni ˈta.i 2;9.25 θάλεη 

19 kre.ˈva.ti ˈda.ti 2;10.2 θξεβάηη 

20 ˈka.to ˈda.to 2;10.2 θάησ 

21 ˈba.les ˈde.les 2;10.9 κπάιεο 

22 a.fto.ˈko.li.ta ˈta.i.ta 2;10.9 απηνθφιιεηα 

 

Δπηθξάηεζε [ΚΟΡΩΝΙΓΙΚΟΤ] ηφπνπ άξζξσζεο - Πξνρσξεηηθή αθνκνίσζε 

 

 Σχπνο Δλήιηθα Σχπνο Παηδηνχ Ηιηθία Οξζνγξαθία 

1 pa.ˈpu.t
s
ça pu.ˈpi.t

s
e.ta 2;4.17 παπνχηζηα 

2 sci.ˈla.ci sci.ˈla.t
s
i 2;4.24 ζθπιάθη 

3 ˈd
z
a.ɱa ˈka.ʎa 2;4.24 ηδάκηα 

4 ma.ˈze.vis ˈma.le.lis 2;8.14 καδεχεηο 

5 bi.sko.ˈta.ca ˈta.ta 2;8.21 κπηζθνηάθηα 

6 zo.ˈγra.fi.se ˈli.se 2;8.21 δσγξάθηζε 

7 ði.ˈko sas ˈto sas 2;8.28 δηθφ ζαο 

8 ði.ˈko sas ˈto sas 2;8.28 δηθφ ζαο 

9 ði.ˈko sas ˈto sas 2;8.28 δηθφ ζαο 

10 ði.ˈko sas ˈto sas 2;8.28 δηθφ ζαο 

11 ði.ˈko i.ˈto 2;8.28 δηθφ 

12 for.ti.ˈγo ˈδo 2;10.9 θνξηεγφ 

13 por.to.ˈka.li ˈta.i 2;10.9 πνξηνθάιη (κ) 

 




