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1. Δηζαγσγή 

 

Ζ θσλεεληηθή αξκνλία (ζην εμήο θαη σο Φ.Α.) είλαη κία απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο 

θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληρλεχνληαη ζηε γξακκαηηθή ησλ ελειίθσλ θαη ζην πεδίν ηεο 

γισζζηθήο θαηάθηεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία αθνκνίσζεο δηαθξηηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ δχν θσλεέλησλ, αλάκεζα απφ ηα νπνία κεζνιαβεί έλα 

ή θαη πεξηζζφηεξα ηεκάρηα (Φ.Α. απφ απφζηαζε).  

ην πεδίν ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο, ε επξέσο απνδεθηή ζέζε είλαη φηη ε θσλεεληηθή 

αξκνλία ζπκβάιιεη ζηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ θαη δηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ (π.ρ. Cohen 2012). Απφ ηε κία πιεπξά, ε αξζξσηηθή επρέξεηα 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο πην καξθαξηζκέλσλ ηεκαρίσλ απφ ιηγφηεξν 

καξθαξηζκέλα (Rice 2007) (π.ρ. ε αληηθαηάζηαζε ηνπ νπίζζηνπ πςεινχ /u/ ζε πξφζζην 

πςειφ /i/
1
). Απφ ηελ άιιε, ε θσλεεληηθή αξκνλία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

λνκηκνπνίεζε νξηζκέλσλ θσλεέλησλ ζε πξνζσδηαθά "αδχλακεο" ζέζεηο (π.ρ. αξρηθή 

ζπιιαβή) κέζσ ηεο επζπγξάκκηζεο ή δηάρπζεο δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ 

πξνζσδηαθά "ηζρπξφηεξεο" ζέζεηο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηνληζκέλε ζπιιαβή. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ηα Διιεληθά είλαη κία κε-αξκνληθή γιψζζα, ηεο νπνίαο ε γξακκαηηθή ησλ 

ελειίθσλ δελ έρεη ελεξγφ κεραληζκφ κεηαβνιήο ησλ θσλεέλησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχζζνπλ αξκνληθά πεξηβάιινληα, δχν απφ ηα βαζηθφηεξα εξσηήκαηα πνπ νθείινπκε λα 

απαληήζνπκε ζηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηε Φ.Α. πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παηδηθφ ιφγν ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο (case study) είλαη: 

(1) Γηαηί αληρλεχεηαη ε ελ ιφγσ θσλνινγηθή δηαδηθαζία ζηα εθθσλήκαηα ηνπ παηδηνχ; 

(2) Πψο είλαη δπλαηφλ ε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ λα έρεη πξφζβαζε ζε πεξηνξηζκνχο ή αξρέο 

πνπ δελ ζπλαληάκε ζηε γξακκαηηθή ησλ ελειίθσλ; 

Δμίζνπ ζεκαληηθά είλαη ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

(3) Πξφθεηηαη γηα θαηλφκελν πνπ απαληάηαη θαη ζηελ θαηάθηεζε άιισλ (κε-)αξκνληθψλ 

γισζζψλ ή γηα έλα ηπραίν κνηίβν (pattern); 

(4) Πνηα είλαη ε πξνηεηλφκελε αλάιπζε θαη ηη πξνβιέςεηο θάλεη αλαθνξηθά κε ηε παξάιιειε 

πξαγκάησζε (πνηθηιία) πηζηψλ σο πξνο ηνλ εηζαγφκελν, θαζψο θαη "αξκνληθψλ" ηχπσλ; 

 

Χο πξνο ην πξψην εξψηεκα (1), ε ελ ιφγσ θσλνινγηθή δηαδηθαζία, φπσο ππνζηεξίρζεθε 

πξνεγνπκέλσο, ζπκβάιιεη ζηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ θαη ζηελ αξζξσηηθή 

επθνιία.  

                                                      
1
 Ζ ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία γηα ηνλ βαζκφ καξθαξίζκαηνο ησλ θσλεέλησλ ζηε γξακκαηηθή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ δίλεηαη ζηηο ελφηεηεο 4.1 θαη 4.2. 
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Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξψηεκα (2), ε βαζηθή πξφηαζε είλαη φηη ε γξακκαηηθή ηνπ 

παηδηνχ, φπσο θαη θάζε άιινπ νκηιεηή, έρεη πξφζβαζε ηελ θαζνιηθή "δεμακελή" 

πεξηνξηζκψλ, ε νπνία νλνκάδεηαη Καζνιηθή Γξακκαηηθή (Universal Grammar). 

Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα ηξία (3) είλαη ζεηηθή, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη ειάρηζηεο νη 

έξεπλεο  πνπ παξνπζηάδνπλ Φ.Α. ζε κε-αξκνληθά ζπζηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

Δβξατθή (Cohen 2012). Χο πξνο ηελ θαηάθηεζε αξκνληθψλ ζπζηεκάησλ, ε Φ.Α. είλαη έλα 

απφ ηα ηδηαίηεξα παξαγσγηθά θαηλφκελα ησλ πξψηκσλ γξακκαηηθψλ (π.ρ. Leiwo et al. 2006 

γηα ηα Φηιαλδηθά). 

Σέινο, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (εξψηεκα (4)) ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλδπάδνληαο 

πξνυπάξρνπζεο ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο κε λέεο ππνζέζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ δεδνκέλσλ καο. 

 

Ζ νξγάλσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: 

ην θεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ε θσλνινγηθή δηαδηθαζία ηεο αξκνλίαο, θαζψο θαη νη 

βαζηθφηεξνη παξάκεηξνί ηεο (π.ρ. θαηεχζπλζε, πεδίν, αξκνληθά δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε θάζε κία απφ ηηο 6 ππνελφηεηεο (φπσο θαη γεληθφηεξα ζηελ 

παξνχζα έξεπλα) εμεηάδνληαη δεδνκέλα ηφζν απφ ηε γισζζηθή θαηάθηεζε φζν θαη απφ ηε 

γξακκαηηθή ησλ ελειίθσλ θαζψο νη έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηε θσλεεληηθή αξκνλία ηνπ 

παηδηθνχ ιφγνπ (θαη ηδηαίηεξα ησλ κε-αξκνληθψλ γισζζψλ) είλαη πεξηνξηζκέλεο.  

ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ε κεζνινδνγία ηεο έξεπλαο, ε νπνία αθνξά θπξίσο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ππνθείκελν, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηηο ζπλαληήζεηο καδί ηνπ, θαζψο θαη 

ηα εξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ γισζζηθνχ 

πιηθνχ. 

ην θεθάιαην 4 εμεηάδνληαη ηα δεδνκέλα Φ.Α. ζηνλ παηδηθφ ιφγν ηεο Διιεληθήο κε 

βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο θαη δηαηππψλνληαη νη βαζηθφηεξεο γεληθεχζεηο, 

αθνχ πξνζδηνξηζηεί θάζε έλα απφ δχν αλαπηπμηαθά ζηάδηα (αξρηθφ θαη ελδηάκεζν) πνπ 

ππνζέηνπκε φηη δηέξρεηαη ε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ. 

ηα θεθάιαηα 5, 6 θαη 7 παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, βάζεη ησλ 

παξαηεξήζεσλ/γεληθεχζεσλ απφ ηελ ελφηεηα 4. 

Σν θεθάιαην 8 απνηειεί ηνλ επίινγν ηεο εξγαζίαο, φπνπ ζπλνςίδνληαη ηα βαζηθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα φιεο ηεο έξεπλαο.  

To ζχλνιν ησλ βηβιίσλ, άξζξσλ, πεξηνδηθψλ ή απνζπαζκάησλ απφ δηαιέμεηο/ζπλέδξηα πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία δίλεηαη ζπγθεληξσηηθά ζηε βηβιηνγξαθία, ε νπνία θαη 

αθνινπζεί ηελ ελφηεηα 8. Ζ εξγαζία θιείλεη κε ηελ παξάζεζε ηεο ιίζηαο ησλ δεδνκέλσλ 

θσλεεληηθήο αξκνλίαο πνπ αληρλεχζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα (Παξάξηεκα). 
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2. Φσλεεληηθή Αξκνλία (Vowel Harmony) 

 

Ζ αξκνλία είλαη κία επξέσο δηαδεδνκέλε θσλνινγηθή δηαδηθαζία πνπ ζπλαληάηαη θπξίσο ζε 

γιψζζεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο. Δίηε απφ θσλεηηθήο πιεπξάο, είηε απφ θσλνινγηθήο, 

ηππνινγίαο ή πεξηγξαθήο ζπζηεκάησλ, ε αξκνλία έρεη ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή δηαθνξεηηθψλ 

γισζζνιφγσλ αλά ηνλ θφζκν. Σν βάξνο, φκσο, πέθηεη ζε φζνπο αζρνινχληαη κε ηε 

θσλνινγία.  

Όπσο ε ζχληαμε αθνξά ηε ζεηξά θαη ηε δηαδνρή ησλ ιέμεσλ εληφο κίαο πξφηαζεο, έηζη θαη ε 

θσλνινγία ζρεηίδεηαη κε πεξηνξηζκνχο ζηε ζεηξά ησλ ηεκαρίσλ (ζπκθψλσλ θαη θσλεέλησλ) 

εληφο κίαο ιέμεο. ην πιαίζην ηεο θσλνινγίαο, ε αξκνλία θσλεέλησλ ραξαθηεξίδεηαη, ζπρλά, 

σο έλα ζχλνιν πεξηνξηζκψλ πνπ αθνξά νξζνχο θαη αδχλαηνπο ζπλδπαζκνχο σο πξνο ηελ 

ζπλεκθάληζε θσλεέλησλ ζε κία θσλνινγηθή κνλάδα (Nevins, 2010: 1).  

Οη γιψζζεο κε θσλεεληηθή αξκνλία αλήθνπλ ζηα απμονικά ζπζηήκαηα, ελψ νη γιψζζεο πνπ 

δελ δηαζέηνπλ ζηα μη-απμονικά ζπζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε Σνπξθηθή, ε Φηιαλδηθή θαη ε 

Warlpiri είλαη κεξηθέο απφ ηηο γιψζζεο κε αξκνληθφ ζχζηεκα, ελψ ε Διιεληθή, ε Πνισληθή, 

ε Δβξατθή θαη ηα Φαξζί θαηαηάζζνληαη ζηηο γιψζζεο κε κε-αξκνληθά ζπζηήκαηα. 

Ζ έλλνηα ηεο απμονίαρ είλαη φξνο-«νκπξέια» πνπ θαιχπηεη ηξεηο βαζηθέο πεξηπηψζεηο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ κηαο ζεηξάο ηεκαρίσλ (Rose θαη Walker,  2011:240). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην θσλνινγηθφ ζχζηεκα νξηζκέλσλ γισζζψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

θυνηενηική απμονία (vowel harmony), ελψ άιιεο θέξνπλ αξκνλία κεηαμχ θυνήενηορ και 

ζςμθώνοπ  (νξηζκέλεο γιψζζεο δηαζέηνπλ θαη ηα δχν). Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηελ 

απμονία ζςμθώνυν (consonant harmony), ε νπνία παξαηεξείηαη θπξίσο ζηνλ παηδηθφ ιφγν 

(Κάππα, 2002: 145).  

Αξκνλία είλαη ε θσλνινγηθή δηαδηθαζία αθνκνίσζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ δηαθξηηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ δχν ηεκαρίσλ. Ζ ελ ιφγσ θσλνινγηθή δηαδηθαζία 

κπνξεί λα πξνθχςεη αλάκεζα ζε γεηηληάδνληα ηεκάρηα (1), ή αλάκεζα ζε ηεκάρηα πνπ 

βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο επεηδή επηκέξνπο ηεκάρηα κεζνιαβνχλ αλάκεζά ηνπο 

(2) (Rose θαη Walker, 2011: 240).  

 (1) Γεηηλίαζε    (2) Απφζηαζε 

 Σ1 Σ2 Σ3→ Σ1 Σ1 Σ1   Σ1 Σ2 Σ3→ Σ1 Σ2 Σ1 

 

χκθσλα κε ηνπο Archangeli θαη Pulleyblank (2007: 353), πεξηζζφηεξν απφ ηερληθφο, ε 

αξκνλία είλαη πεξηγξαθηθφο φξνο πνπ θαιχπηεη ζχλνιν ζρεηηδφκελσλ θαηλνκέλσλ θαη φρη 

ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν κε εληαία εμήγεζε. ε απηφ ην πιαίζην, ε αξκνλία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηνπο ίδηνπο (Archangeli θαη Pulleyblank, 2007: 353)  σο «epiphenomenon» βάζεη ησλ 

δχν αθφινπζσλ επηρεηξεκάησλ. Πξψηνλ, ε δηαθνξά κεηαμχ αξκνληθψλ κνηίβσλ θαη κνηίβσλ 
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αθνκνίσζεο εμαξηάηαη απφ ηελ εθάζηνηε ζεσξία θαη φρη απφ αλεμάξηεηνπο (πξν-

ζεσξεηηθνχο) κεραληζκνχο. Έπεηηα, ζην θνκκάηη ηνπ θνξκαιηζκνχ θαη ηεο ηερληθήο 

πξνζέγγηζεο, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αξκνλία είλαη απαξαίηεηα θαη γηα 

άιια θσλνινγηθά θαηλφκελα.  

Πξάγκαηη, ζε έλα γεληθφ επίπεδν, ε αξκνλία δελ είλαη παξά ην απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο 

αθνκνίσζεο. Απφ ηελ άιιε, απζηεξψο εηπείλ, ε αθνκνίσζε δελ κπνξεί λα είλαη ην 

απνηέιεζκα κίαο αξκνλίαο. Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηεο αθνκνίσζεο ζπλνδεχεη πεξηζζφηεξν ην 

ηερληθφ θνκκάηη κηαο δηαδηθαζίαο (ίζσο θαη ην απνηέιεζκα), ελψ ε έλλνηα ηεο αξκνλίαο ην 

πην πεξηγξαθηθφ θνκκάηη ηνπ απνηειέζκαηνο ή ηνπ ζηφρνπ.  

 

2.1 Καλνληθή Αξκνλία (Canonical Harmony) 

 

Οη Archangeli θαη Pulleyblank (2007: 354) ππνζηεξίδνπλ φηη ε γξακκαηηθή ηεο γιψζζαο 

Degema θέξεη ην πξσηνηππηθφ αξκνληθφ ζχζηεκα ("canonical" harmony). ε απηά ηα 

ζπζηήκαηα θαηαγξάθνληαη δχν δηαθξηηά κνηίβα. Σν πξψην αθνξά ηελ αξκνλία κεηαμχ φισλ 

ησλ ηεκαρίσλ πνπ ζπλαπαξηίδνπλ κία ιέμε, φηαλ ζην δεχηεξν ε αξκνλία πεξηνξίδεηαη ζηα 

θσλήεληα κηαο ιέμεο (Archangeli θαη Pulleyblank, 2007: 354). Ζ γιψζζα Degema αλήθεη 

ζηε δεχηεξε θαηεγνξία. 

Σν θσλνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Degema πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά δέθα θσλήεληα. Σα πέληε απφ 

απηά θέξνπλ ζεηηθή ηηκή σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθφ [ATR] (a) θαη ηα ππφινηπα πέληε 

αξλεηηθή ([-ATR]) (b). ηα επφκελα παξαδείγκαηα ζην (3) γίλεηαη θαλεξφ φηη ηα θσλήεληα 

θάζε ιέμεο αλήθνπλ είηε ζηελ κία είηε ζηελ άιιε θαηεγνξία (+ATR ή -ATR), ελψ ε 

παξνπζία  θσλεέλησλ κε  δηαθνξεηηθέο ηηκέο εληφο ηεο ίδηαο ιέμεο είλαη αδχλαηε. 

 

(3) Αξκνλία σο πξνο ην Γ.Υ. [±ATR] (Degema)  

 

(αληιήζεθε απφ ηνπο Archangeli θαη Pulleyblank, 2007: 354) 

 

Ο φξνο απμονία (harmony) δελ θαιχπηεη απνθιεηζηηθά ηηο παξαπάλσ δχν (πξσηνηππηθέο) 

πεξηπηψζεηο. Σν θσλνινγηθφ ζχζηεκα νξηζκέλσλ γισζζψλ θέξεη πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηνλ 

ζηφρν, ηνλ ππξνδφηε, ην πεδίν, ηελ θαηεχζπλζε, αιιά θαη ην ίδην ην αξκνληθφ 
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ραξαθηεξηζηηθφ. Δπνκέλσο, ελψ ηα θσλνινγηθά ζπζηήκαηα ησλ γισζζψλ δηαθνξνπνηνχληαη 

σο πξνο ηελ εκθάληζε (ή απνπζία) ηνπ θαηλνκέλνπ, φζεο γιψζζεο δηαζέηνπλ ελεξγφ 

κεραληζκφ αλάπηπμεο αξκνληθψλ πεδίσλ θέξνπλ θαη εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κνηίβα ρσξίο λα απνθιείνληαη νκνηφηεηεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ. Σν 

γεγνλφο φηη ηα γξακκαηηθά ζπζηήκαηα ησλ γισζζψλ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ Καζνιηθή 

Γξακκαηηθή ζπλεπάγεηαη φηη δηαθνξεηηθέο γιψζζεο ελδέρεηαη λα θάλνπλ ηηο ίδηεο (ή 

δηαθνξεηηθέο) επηινγέο σο πξνο ηνπο πεξηνξηζκνχο ή/θαη ηηο αξρέο πνπ ζα ελζσκαηψλνπλ ζηε 

γξακκαηηθή ηνπο. 

 

2.2 Αξκνληθά Υαξαθηεξηζηηθά (Harmonic Features) 

 

Σν θνηλφ ζηνηρείν θάζε αξκνληθνχ πεδίνπ έρεη λα θάλεη -πξσηίζησο- κε ηνλ δηακνηξαζκφ ελφο 

ή πεξηζζφηεξσλ (αξκνληθψλ) δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο 

γελεηηθήο θσλνινγίαο, θαη ζπεξκαηηθά ήδε απφ ηελ ζεσξία ησλ Jakobson θαη Halle (1952), 

ηα Γ.Υ. δηαρσξίδνπλ ηηο θπζηθέο ηάμεηο ησλ ηεκαρίσλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ αλάκεζα ζηα ηεκάρηα ησλ γισζζψλ (Κάππα, π.έ). 

Φσλεεληηθή αξκνλία πξνθχπηεη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα θσλήεληα εληφο ελφο θσλνινγηθνχ 

πεδίνπ ζπκθσλνχλ σο πξνο ηνπιάρηζηνλ έλα δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
2
. Όπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, θάζε αξκνληθφ ζχζηεκα ελδέρεηαη λα επηιέγεη δηαθνξεηηθά δηαθξηηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε αξκνληθψλ πεδίσλ. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ηεο 

ηνπξθηθήο γιψζζαο, ε νπνία είλαη απφ ηηο πην πνιπζπδεηεκέλεο ζηε βηβιηνγξαθία. Ζ 

Σνπξθηθή είλαη κία ζπγθνιιεηηθή γιψζζα κε νρηψ θσλήεληα ζην θσλνινγηθφ ηεο ζχζηεκα: 

ηέζζεξα πξφζζηα (i, y, e, ø) θαη ηέζζεξα νπίζζηα (ɯ, u, o, a). ηα παξαδείγκαηα ζην (4) 

γίλεηαη θαλεξφ φηη θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο γεληθήο πιεζπληηθνχ, ην επίζεκα πνπ 

πξνζθνιιάηαη ζηελ ξίδα θέξεη ην Γ.Υ. [+πξφζζην] φηαλ ε ξίδα θέξεη έλα πξφζζην θσλήελ 

(Α), θαη [-πξφζζην] φηαλ ε ξίδα θέξεη νπίζζην θσλήελ (Β). 

 

(4) Αξκνλία σο πξνο ην ραξ/θφ [±νπίζζην] (Σνπξθηθή) 
3
 

Ολνκαζηηθή Δληθνχ  Γεληθή Πιεζπληηθνχ  Γισζζάξη 

(Α) ip   ip-l
j
er-in   ‘rope’ 

 el
j
   el

j
-l

j
er-in    ‘hand’ 

 jyz    jyz-l
j
er-in    ‘face’ 

 k
j
øj   k

j
øj-l

j
er-in    ‘village’ 

                                                      
2
 Πξφθεηηαη γηα κία απινπνηεκέλε εθδνρή ηνπ νξηζκνχ πνπ δίλεη ν Krämer (2003:  3). 

3
ηελ Σνπξθηθή παξαηεξείηαη θαη αξκνλία σο πξνο ην ραξ/θφ [±ζηξνγγπιφ], θάηη πνπ ζα ζρνιηαζηεί 

ζηε ζπλέρεηα. 
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(Β) pul    pul-lar-ɯn   ‘stamp’ 

 kɯz    kɯz-lar-ɯn    ‘girl’ 

 sap    sap-lar-ɯn    ‘stalk’ 

 son    son-lar-ɯn    ‘end’  

(ηα δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ Walker, 2012: 2) 

 

Ζ αξκνλία αθνξά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπηζζηφηεηαο (ή πξνζζηφηεηαο) κεηαμχ ησλ 

θσλεέλησλ ηεο βάζεο θαη ηνπ επηζήκαηνο θαη ε θαηεχζπλζε είλαη πξνο ηα δεμηά 

(πξνρσξεηηθή).  ηα παξαδείγκαηα ζην (3) (ζει. 7) παξαηεξήζεθε φηη ην αξκνληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηε γιψζζα Degema είλαη ην [±ΑΣR]. Μήπσο ε εμέηαζε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξσλ γισζζψλ κε αξκνληθά ζπζηήκαηα ζα απνθαιχςεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηελ 

βαζχηεξε αηηία ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηλνκέλνπ, κε απνηέιεζκα ηε  ζχλζεζε κηαο εληαίαο 

ζεσξεηηθήο πξφηαζεο πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θσλεεληηθήο αξκνλίαο 

(Archangeli θαη Pulleyblank 2007); Παξφηη ε έξεπλα ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν δείγκα 

γισζζψλ είλαη, ζε θάζε πεξίπησζε επηζπκεηή, ίζσο θαη αλαγθαία, ην εγρείξεκα 

δηακφξθσζεο ελφο εληαίνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ θαληάδεη δχζθνιν. Αθνινπζψληαο ηνπο  

Archangeli θαη Pulleyblank (2007: 36), πηνζεηνχκε ηελ ηδέα φηη ε αξκνλία ζπκπεξηιακβάλεη 

αιιειεπηδξάζεηο δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηδηνηήησλ θαη πεξηνξηζκψλ, ηα νπνία θαη 

δελ απαληψληαη (ή αθνξνχλ) απνθιεηζηηθά ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν. Απφ απηήλ ηελ 

άπνςε, ε αξκνλία κπνξεί λα εληαρζεί ζε έλα επξχηεξν θσλνινγηθφ πιαίζην, μεθηλψληαο, 

φκσο, απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππυηοηςπικών απμονιών (βι. παξαπάλσ) θαη πεξλψληαο, ελ 

ζπλερεία, ζε αξκνληθά ζπζηήκαηα πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηα ππυηοηςπικά.  

 Δπαλεξρφκελνη ζην δήηεκα ησλ αξκνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηo πιαίζην 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ θσλεέλησλ, νθείινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηα θσλνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ελεξγά ζηα αξκνληθά ζπζηήκαηα. χκθσλα κε ηνλ Krämer (2003: 

5), βάζεη ησλ Chomsky θαη Halle (1968), ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ηα αθφινπζα. 

I. [±νπίζζην/±πξφζζην]: Αθνξά ηε ζέζε ηνπ αξζξσηή (γιψζζαο) ζηνλ θάζεην άμνλα, 

δειαδή ην αλ είλαη κπξνζηά ή πίζσ απφ ηε ζέζε αλάπαπζεο. 

II.  [±ζηξνγγπιφ]: Πξνζδηνξίδεη ηνπο θζφγγνπο ησλ νπνίσλ ε άξζξσζε πξνυπνζέηεη 

ζηξνγγχιεκα ησλ ρεηιηψλ.   

III.  [±πςειφ/±ρακειφ]: Αθνξά ην χςνο (πάλσ ή θάησ) ηνπ αξζξσηή σο πξνο ηε ζέζε 

αλάπαπζεο. 

IV. [±ATR]: Πξνζδηνξίδεη ηε ζέζε ηεο ξίδαο ηεο γιψζζαο (επέθηαζε ή πεξηνξηζκφο). 
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Σν θσλνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο δηαζέηεη ηα ηξία πξψηα θσλνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (I-III). Tν ηέηαξην (IV) αληρλεχεηαη θπξίσο ζε γιψζζεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη 

Γπηηθήο Αθξηθήο. ην αθφινπζν ζρήκα [5] παξαηίζεηαη ν θαηάινγνο ησλ θσλεέλησλ ηνπ 

Γηεζλνχο Φσλεηηθνχ Αιθαβήηνπ (IPA)
4
. Σα θσλήεληα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο καξθάξνληαη 

κε γθξη θχθινπο. Αμίδεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη ζχκθσλα κε ηελ Arvaniti (1999) ην [a] ηεο 

Διιεληθήο είλαη ρακειφ θαη θεληξηθφ θαη αληηζηνηρεί κε ην [ɐ] ηνπ Γηεζλνχο Φσλεηηθνχ 

Αιθαβήηνπ, αιιά γηα ιφγνπο επθνιίαο (ζπλήζσο) ρξεζηκνπνηείηαη ν ιαηηληθφο ραξαθηήξαο 

[a]. 

 

ρήκα 5. Καηάινγνο Φσλεέλησλ Γηεζλνχο Φσλεηηθνχ Αιθαβήηνπ (IPA)  

 

   (ην ζρήκα αληιήζεθε απφ ηνλ Krämer, 2003: 5) 

 

εκεηψλεηαη φηη θαλέλα απφ ηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ή θσλήεληα) ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο δελ είλαη ελεξγφ σο πξνο ηελ ππξνδφηεζε αξκνληψλ ζην θσλνινγηθφ ζχζηεκα ησλ 

ελειίθσλ ηεο Νέαο Διιεληθήο. Απφ ηελ άιιε, ην θαηλφκελν ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο 

απαληάηαη ζε ειιεληθέο δηαιέθηνπο (π.ρ., Revithiadou et al. 2006, Kappa 2016). 

 

Ζ θσλεεληηθή αξκνλία ελδέρεηαη λα αθνξά ηελ αθνκνίσζε ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ (κεξηθή 

αξκνλία), φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο γιψζζαο Degema (±ΑΣR) (βι. ζει. 7).  Χζηφζν, 

ππάξρνπλ θαη αξκνληθά ζπζηήκαηα πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ αθνκνίσζε πνιιαπιψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (νιηθή αξκνλία), δειαδή ζπλδπαζκνχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

ηνπξθηθή γιψζζα, ελψ ε αξκνλία σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθφ [±νπίζζην] αθνξά φια ηα 

θσλήεληα, ε ζπκθσλία σο πξνο ην [±ζηξνγγπιφ] πεξηνξίδεηαη ζηα πςειά θσλήεληα. ηα 

παξαδείγκαηα απφ ηελ ελ ιφγσ γιψζζα ζην [6] (βι.Krämer, 2003:10), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

ζηήιε Γενική Δνικού (3) δηαθαίλεηαη φηη ε εκθάληζε ελφο πςεινχ, ζηξνγγπινχ θσλήεληνο 

                                                      
4
 Ζ δηαθνξά σο πξνο ην χςνο θαηαγξάθεηαη ζην ζρήκα κε ηνπο φξνπο open, close, open-mid, close-

mid. 
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ζηε βάζε ηεο ιέμεο (c, d, g) ζπλεπάγεηαη φηη θαη ην θσλήελ ηνπ επηζήκαηνο ζα θέξεη ηηο ίδηεο 

ηηκέο σο πξνο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Χζηφζν, φηαλ ε βάζε θέξεη ρακειφ θσλήελ (ζηήιεο 

2,3, 4, παξάδεηγκα f), ηφηε ην θσλήελ ηνπ επηζήκαηνο πξέπεη λα ζπκθσλεί κφλν σο πξνο ην 

[±νπίζζην]. 

 

(6) Αξκνλία σο πξνο ηα ραξ/θά [±νπίζζην], [±ζηξνγγπιφ]  (Σνπξθηθή) 

Γισζζάξη Ολνκ. Δλ. (1) Ολνκ.Πιεζ.(2) Γελ. Δλ. (3) Γελ. Πιεζ. (4) 

 

(ηα δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ ηνλ Krämer, 2003: 10, βάζεη ησλ Clements and Sezer 1982: 

216) 

 

Τπάξρνπλ, φκσο, θαη γιψζζεο κε πεξηνξηζκέλν θαηάινγν θσλεεληηθψλ ηεκαρίσλ. ε ηέηνηνπ 

είδνπο γξακκαηηθέο κία κεηαβνιή ζε έλα δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο θσλήεληνο κπνξεί 

απηνκάησο λα ππξνδνηήζεη θαη δεχηεξε κεηαβνιή θαζψο ε πξψηε ζπλεπάγεηαη έλα θσλήελ 

πνπ δελ απαληάηαη ζηε γιψζζα πξνο εμέηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ε γιψζζα Warlpiri δηαζέηεη 

κφλν ηα θσλήεληα /a, i, u/ (Krämer 2003: 9, βάζεη ηνπ Nash  1986: 65) θαη είλαη 

ζπγθνιιεηηθή. Όζνλ αθνξά ηελ αξκνλία θσλεέλησλ, ηα πξνζθχκαηα ζπκθσλνχλ κε ην 

θσλήελ ζην ηέινο ηεο βάζεο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά [±νπίζζην] θαη  [±ζηξνγγπιφ] (7a-

b). 

 

(7) Αξκνλία σο πξνο ην Γ.Υ. [±νπίζζην] (θαη ζπλεπαγσγηθά [±ζηξνγγπιφ]) (Warlpiri) 

a. kurdu-kurlu-rlu-lku-ju-lu 

 'child-Prop-Erg-then-me-they' 

 'asforthechildren, theyarewithme' 

 

 b. maliki-kirli-rli-lki-ji-li 

 'dog-Prop-Erg-then-me-they' 

 'as for the dogs, they are with me' 

 

   c. minija-kurlu-rlu-lku-ju-lu 

 'cat-Prop-Erg-then-me-they' 
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 'as for the cats, they are with me' 

    (βι. Nash 1986: 86 cit. op. Inkelas 1994: 291, Berry 1998: 139) 

 

Χζηφζν, ηα παξαδείγκαηα ζην (7c) θαλεξψλνπλ φηη ην αξκνληθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

[±νπίζζην], αθνχ ηα επηζήκαηα πξαγκαηψλνληαη κε νπίζζηα θσλήεληα, αθξηβψο φπσο ην 

ηειεπηαίν θσλήελ ηεο βάζεο (-a). Γεδνκέλνπ φηη ε γιψζζα δελ δηαζέηεη άιιν νπίζζην κε-

ζηξνγγπιφ θσλήελ πέξαλ ηνπ [a], ε πξαγκάησζε ησλ [u] θαλεξψλεη φηη δελ πξνθχπηεη 

αξκνλία θαη κεηαμχ ηνπ δηαθξηηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ [-ζηξνγγπιφ]. Δπνκέλσο, ζηα 

παξαδείγκαηα (7a, b) ε αξκνλία σο πξνο ην  [-ζηξνγγπιφ] είλαη απφξξνηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

θαηάινγνπ θσλεέλησλ. 

 ην πεδίν ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο είλαη αβέβαην αλ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί κία 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα αξκνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηε κία πιεπξά, ε γξακκαηηθή ησλ 

παηδηψλ είλαη επζηαζήο θαη κεηαβάιιεηαη ζπλερψο. Απφ ηελ άιιε, δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο 

ελδέρεηαη λα παίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε αξκνλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα 

ηνπ Cohen (2012) αλαθνξηθά κε ηελ θαηάθηεζε ηεο εβξατθήο γιψζζαο, παξνπζηάδεηαη ην 

θαηλφκελν ηεο Φ.Α. θαη ε αλάιπζε εζηηάδεη ζηνλ ξφιν ηνπ ηνληζκνχ, ηνπ καξθαξίζκαηνο θαη 

ηεο θαηεπζπληηθφηεηαο θαη φρη ζηα αξκνληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαη ηδίσο ζε απηά απφ ηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή 

θάζε, αληρλεχνληαη πνιιαπιά θσλήεληα-ππξνδφηεο, άξα θαη πνιιαπιά αξκνληθά Γ.Υ., 

θαζψο ε Φ.Α. εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσδηαθή ζέζε θαη φρη απφ ηα Γ.Υ. θαζεαπηά.  

ην πεδίν ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο γηα ηνλ παηδηθφ ιφγν ηεο Διιεληθήο, ε Tzakosta (2007) 

θάλεη ιφγν γηα ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο νη θαζνιηθέο θσλνινγηθέο αξρέο 

ή ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ζπκθψλσλ ζηε γιψζζα-ζηφρν, ελψ ε Kappa (2001) 

αλαθέξεηαη ζε δχν βαζηθά αξκνληθά Γ.Υ., ην [Υεηιηθφ] θαη ην [Ραρηαίν], ηα νπνία θαη 

"πξνηηκψληαη" έλαληη ηνπ θνξσληδηθνχ ηφπνπ άξζξσζεο. 

 

2.3 Καηεύζπλζε (Directionality) 

 

Ζ θαηεπζπληηθφηεηα είλαη κία βαζηθή παξάκεηξνο πνπ εμεηάδεηαη ζε θάζε εξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε κε θεληξηθή ζεκαηηθή ηελ αθνκνίσζε/αξκνλία κεηαμχ δηαδνρηθψλ ηεκαρίσλ, είηε 

πξφθεηηαη γηα ζχκθσλα είηε πξφθεηηαη γηα θσλήεληα.  

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο δέρνληαη φηη ε θαηεχζπλζε είλαη επαθφινπζν ηεο κνξθνινγηθήο δνκήο 

(Bakovic 2000, 2003) ή ηεο πιζηόηηηαρ υρ ππορ ηη θέζη
5
 (positional faithfulness) (Kaun 1995, 

                                                      
5
H βαζηθή ηδέα είλαη φηη νξηζκέλεο ηζρπξέο πξνζσδηαθέο ζέζεηο (π.ρ. ε ηνληζκέλε ζπιιαβή) δηαηεξνχλ 

ηα ηεκάρηά/ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ παξαηήξεζε εληζρχεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 
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Beckman 1997, Walker 2001b) (βάζεη ησλ Rose & Walker 2004), ελψ άιινη ηίζεληαη ππέξ 

ηεο ελζσκάησζήο ηεο ζηνπο πεξηνξηζκνχο (Pulleyblank 1996
6
, Finley 2008). 

Ο θνηλφο παξνλνκαζηήο είλαη φηη έλα ηεκάρην κπνξεί λα επεξεάζεη έλα άιιν ηεκάρην ζηα 

αξηζηεξά (8), ζηα δεμηά, (9) ή πξνο ακθφηεξεο ηηο θαηεπζχλζεηο (10) (ηα παξαθάησ 

παξαδείγκαηα  [8-10] είλαη απφ ηνλ παηδηθφ ιφγν ηεο παξνχζαο έξεπλαο). 

 

(8) Τπνρσξεηηθή Καηεύζπλζε (Progressive) 

 Λέμε-ζηφρνο Δθθψλεκα παηδηνχ Ζιηθία  Γισζζάξη 

 [e'γν]  [ν'γν]   2;03.13  'εγψ' 

 

(9) Πξνρσξεηηθή Καηεύζπλζε (Regressive) 

 Λέμε-ζηφρνο Δθθψλεκα παηδηνχ Ζιηθία  Γισζζάξη 

 ['ba.ɲo]  ['pa.ja]   2;02.02  'κπάλην' 

 

(10) Γηπιή Καηεύζπλζε (Bidirectional) 

 Λέμε-ζηφρνο Δθθψλεκα παηδηνχ Ζιηθία  Γισζζάξη 

 [tsu'liζra] [si'liζi]   2;06.08  'ηζνπιήζξα' 

 

Χο πξνο ηα αξκνληθά ζπζηήκαηα, θάζε γιψζζα επηιέγεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε ππνρσξεηηθήο, πξνρσξεηηθήο ή δηπιήο θαηεχζπλζεο αξκνλία. 

Γεδνκέλνπ φηη νη πξψηκεο γξακκαηηθέο ησλ νκηιεηψλ έρνπλ (επίζεο) πξφζβαζε ζηελ 

Καζνιηθή Γξακκαηηθή (Universal Grammar), κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ηζρχεη ην ίδην θαη 

γηα ηε γισζζηθή θαηάθηεζε. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά πνπ θαηαθηνχλ κία γιψζζα 

πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο ελεξγνχο πεξηνξηζκνχο αιιά θαη ηε ζρεηηθή ηεξάξρεζε ηεο 

γιψζζαο-ζηφρνπ κέζσ κηαο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο δηαδηθαζίαο επαληεξάξρεζεηο (ή/θαη 

πξνζζήθεο/αλαβηβαζκνχ) ησλ πεξηνξηζκψλ έσο φηνπ θζάζνπλ ζηελ ηειηθή γξακκαηηθή (βι. 

Demuth 1995, 1997), ππνζέηνπκε φηη ε παξάιιειε εκθάληζε ππνρσξεηηθήο θαη 

πξνρσξεηηθήο αξκνλίαο είλαη πην πηζαλή θαηά ηε γισζζηθή θαηάθηεζε παξά ζε πην ζηαζεξά 

γξακκαηηθά ζπζηήκαηα, φπσο απηά ησλ ελειίθσλ. εκεηψλνπκε, σζηφζν, φπσο έρεη 

ππνζηεξηρζεί ζε έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο ζηνλ 

παηδηθφ ιφγν (βι. π.ρ. Pater 1998, Goad 2001, Ben-David 2001, θαη γηα ηελ Διιεληθή π.ρ. 

Κappa 2001, Tzakosta 2007, Kappa & Tzakosta 2017), φηη ζπλήζσο ε κία επηθξαηεί ηεο 

άιιεο κε επξέσο απνδεθηή ηελ παξαηήξεζε φηη  θπξίαξρε θαηεχζπλζε είλαη ε ππνρσξεηηθή. 

Ζ πξνηίκεζε γηα  ππνρσξεηηθή θαηεχζπλζε έρεη αληρλεπζεί θαη ζηε θσλεεληηθή αξκνλία 

                                                      
6
Γηα παξάδεηγκα, ν Pulleyblank (1996) πξνηείλεη φηη ε ππνρσξεηηθή θαηεχζπλζε ηεο αξκνλίαο ζηε 

γιψζζα Yoruba πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ επζπγξάκκηζεο αξκνληθψλ δηαθξηηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. ALING-Left ([RTR], WORD) (βάζεη ησλ Rose & Walker, 2004). Απηή είλαη ε 

ηδέα πνπ ζα αθνινπζήζνπκε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. 
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ηφζν ζηνλ ιφγν ησλ ελειίθσλ (βι. π.ρ. Hyman 2002; Hansson 2001a, 2001b) φζν θαη ζηε 

γισζζηθή θαηάθηεζε (π.ρ. Bohn 2013). Ζ παξνχζα έξεπλα έξρεηαη λα εληζρχζεη ηηο 

παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, θαζψο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δεδνκέλσλ θσλεεληηθήο 

αξκνλίαο πνπ δηαζέηνπκε γηα ηνλ παηδηθφ ιφγν αληρλεχεηαη ππνρσξεηηθή θαηεχζπλζε (βι. 

ελφηεηεο 4.1.1.2 θαη 5.2.2.2.). 

 

2.4 Αξκνληθό Πεδίν (Harmonic Domain) 

 

Αλάινγα κε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ή ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζείηαη ε έλλνηα ηνπ αξκνληθνχ 

πεδίνπ κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ αθξηβή νξηζκφ (11) ή λα ρξεζηκνπνηείηαη γεληθεπηηθά 

δειψλνληαο ην απνηέιεζκα κίαο αξκνληθήο δηαδηθαζίαο.  

 

(11) Harmonic Domain (Pulleyblank 1994) = Αξκνληθφ πεδίν: 

 "The edge of a harmonic domain is established by a link to a harmonic feature, else, by 

a word-boundary" =  

Σν ηέινο ηνπ αξκνληθνχ πεδίνπ  πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζχλδεζε κε έλα αξκνληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ή απφ ην φξηα ηεο ιέμεο  

 

Καηά ηνπο Archangeli & Pulleyblank (2007) ην αξκνληθφ πεδίν ελδέρεηαη λα πεξηνξίδεηαη 

απφ κνξθνινγηθά ή θσλνινγηθά φξηα. Χο πξνο ηε θσλνινγία, έξεπλεο ζηελ θαηάθηεζε ηεο 

αγγιηθήο θαη ηεο νιιαλδηθήο γιψζζαο θαλεξψλνπλ φηη ην αξκνληθφ πεδίν ηεο ζπκθσληθήο 

αξκνλίαο κπνξεί λα είλαη νιφθιεξε ε ιέμε (βι. Fikkert and Levelt 2008).  

Όζνλ αθνξά ηελ θαηάθηεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε Kappa (2001) ππνζηεξίδεη φηη 

αξκνληθφ πεδίν ησλ ζπκθσληθψλ αξκνληψλ είλαη ν πφδαο (π.ρ. /'stνma/ → ['pνma]),  ελψ ε 

Tzakosta (2007) αλαθέξεη ηελ πξνζσδηαθή ιέμε (π.ρ. /kukuˈvaja/ → [pupuˈvaja]).  

Αλαθνξηθά κε ην πεδίν αλάπηπμεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο ζηα Διιεληθά, ζηελ έξεπλα ησλ 

Kappa & Tzakosta (2017) γίλεηαη ιφγνο γηα νιφθιεξε ηελ πξνζσδηαθή ιέμε (π.ρ. [pilótos]→ 

[polótoζ]). ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ην αξκνληθφ πεδίν κεηαβάιιεηαη φζν 

θαηαθηάηαη ε πξνζσδηαθή ηεξαξρία. Δηδηθφηεξα, ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο θαηάθηεζεο ην 

αξκνληθφ πεδίν είλαη ν δηκειήο πφδαο (π.ρ. /ko'pela/ → ['pala]), ελψ ζηελ ελδηάκεζε 

αλαπηπμηαθή θάζε ε πξνζσδηαθή ιέμε (π.ρ. /tu'vlaci/ → [ti'taci]). 

Σν αξκνληθφ πεδίν ελδέρεηαη λα πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ηε κνξθνινγηθή δνκή. Γεδνκέλνπ 

φηη δελ γλσξίδνπκε θάπνηα ζρεηηθή έξεπλα ζην επίπεδν ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο, ζα 

πεξηνξηζηνχκε ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ ηε γξακκαηηθή ησλ ελειίθσλ. ε 

νξηζκέλεο γιψζζεο, φπσο ε Akan, ε αξκνλία ειέγρεηαη απφ ηα ηεκάρηα (θαη ηα Γ.Υ.) ηεο 

ξίδαο ή ηνπ ζέκαηνο (root-controlled harmony, βι. Archangeli & Pulleyblank, 2007) θαη 

κεηαβάιιεη ηα αληίζηνηρα ηεκάρηα (ή Γ.Υ.) ησλ πξνζθπκάησλ.  
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2.5 Γηαθάλεηα (Transparency) 

 

Ζ θσλνινγηθή δηαδηθαζία ηεο αξκνλίαο κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ γεηηληαδνπζψλ 

ζπιιαβψλ (π.ρ. /e'γν/ → [ν'γν]) ή απφ απφζηαζε (π.ρ. /pu'laci/ → [i'taci]). Κάζε ππνςήθην 

ηεκάρην πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ζηφρνπ θαη ππξνδφηε θαη δελ ζπκκεηέρεη ζηελ αξκνλία 

νλνκάδεηαη διαθανέρ (transparent) (βάζεη ηεο Walker, 2012), θαζψο ε δηαδηθαζία ην 

πξνζπεξλά ρσξίο λα γίλεηαη "αληηιεπηφ".  

ε νξηζκέλεο έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ ζπκθσληθή αξκνλία ππνζηεξίδεηαη φηη ηα θσλήεληα 

πνπ κεζνιαβνχλ είλαη δηαθαλή (Goad 2001, Kappa 2001), ελψ ζε άιιεο παξνπζηάδνληαη 

πεξηβάιινληα φπνπ αληρλεχνληαη δηαθαλή ζχκθσλα (Tzakosta 2007). Χζηφζν, γηαηί, πφηε, 

θαη πνηά ηεκάρηα επηηξέπνπλ ηελ απφ απφζηαζε αξκνλία ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ; Ση ην 

ηδηαίηεξν έρνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηεκάρηα; ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ δηαηππσζεί πνηθίιεο 

πξνηάζεηο θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη εγείξεη πνιιά 

εξσηήκαηα.  

Μία απφ ηηο ππνζέζεηο ησλ εξεπλεηψλ είλαη φηη ην αξκνληθφ ραξαθηεξηζηηθφ θπξηνιεθηηθά 

πξνζπεξλά νξηζκέλα (δηαθαλή) ηεκάρηα (Walker, 2012). Σν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε ππφζεζε είλαη φηη παξαβηάδνληαη νξηζκέλνη ηζρπξνί θσλνινγηθνί 

πεξηνξηζκνί ηοπικόηηηαρ (π.ρ o πεξηνξηζκφο αςζηηπήρ ηοπικόηηηαρ = Strict Segmental locality 

ή ν πεξηνξηζκφο ζςλλαβικήρ ηοπικόηηηαρ = Syllable Locality ή ν πεξηνξηζκφο απαγόπεςζηρ 

διαζηαύπυζηρ γπαμμών διαζύνδεζηρ = NoLineCrossing). Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε 

φηη νξηζκέλα ηεκάρηα είλαη ςποπποζδιοπίζμένα (underspecified) (ή απποζδιόπιζηα = 

unspecified) σο πξνο θάπνηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά, επνκέλσο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αξκνλίαο (π.ρ. ηα ηεκάρηα ηεο κεζαίαο ζπιιαβήο ζην εθθψλεκα [i'taci]). 

Όκσο, ε πξφηαζε απηή θαιχπηεη έλα ππνζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ δελ είλαη φια ηα 

ηεκάρηα απξνζδηφξηζηα.  

Σν πξφβιεκα ηεο ηοπικόηηηαρ (locality) ιχλεηαη αλ πηνζεηήζνπκε ηελ ηδέα φηη ηα δηαθαλή 

ηεκάρηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκκεηέρνπλ ζηε θσλνινγηθή δηαδηθαζία ηεο αξκνλίαο. ην 

πιαίζην απηφ, νη πξνηάζεηο ησλ Rose & Walker (2007), Finley (2008), Jurgec (2011), Ní 

Chiosáin & Padgett (2001), αλ θαη δηαθέξνπλ επηθαλεηαθά, κε ηνλ έλαλ ηξφπν ή κε ηνλ άιινλ 

ζπκθσλνχλ ζην φηη ηα διαθανή ηεκάρηα αθνκνηψλνπλ ην αξκνληθφ ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά 

απηφ δελ πξαγκαηψλεηαη ή/θαη δελ γίλεηαη αληηιεπηφ θαηά ηε θσλεηηθή πξαγκάησζε.  

 ηηο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (βι. 5.2.2.1-5.2.2.3.2) ζα 

εηζάγνπκε κία αθφκε πξφηαζε αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηζρπξψλ 

θσλνινγηθψλ πεξηνξηζκψλ ηοπικόηηηαρ. Αο δνχκε πξψηα νξηζκέλα παξαδείγκαηα δηαθαλψλ 

ηεκαρίσλ απφ ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  
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(12)  Λέμε-ζηόρνο Δθθώλεκα παηδηνύ Ηιηθία  Γισζζάξη  

a. [δja'vazi] [ji'δaci]   2;03.01  'δηαβάδεη'  

b. [ko'tula]  [a'tula] (κ)  2;07.13  'θνηνχια'  

c. [Kate'rina] [Ta'ia]   2;07.06  'Καηεξίλα'  

d. [foˈnazune] [feˈnazune]  2;06.20  'θσλάδνπλε'  

 

Μία ζπιιαβή πνπ δηαπεξλάηαη απφ ηε θσλεεληηθή αξκνλία ελδέρεηαη λα θέξεη έλα ηνληζκέλν 

/a/ (12a) ή έλα ηνληζκέλν πςειφ θσλήελ /u/, /i/ (12b-c) θαη πνηέ έλα απφ ηα κεζαία θσλήεληα 

/e, ν/ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Δπηπιένλ, ε ζπλεκθάληζε ελφο ηνληζκέλνπ /a/ θαη ελφο άηνλνπ 

/u/ ζε δχν δηαδνρηθέο ζπιιαβέο κπνξεί επίζεο λα "επηηξέςεη" απφ απφζηαζε αξκνλία (12d). 

Δπνκέλσο, ηα θσλήεληα /a, u, i/ ραξαθηεξίδνληαη σο διαθανή ζηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα. 

Δπαλεξρφκελνη ζηελ πξνηεηλφκελε αλάιπζε, ππνζηεξίδνπκε φηη έλα αξκνληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα δηαρέεηαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφκβν ηεο ζπιιαβήο θαη απφ θεη 

ελδέρεηαη λα κεηαβάιιεη ην θσλήελ ηνπ ππξήλα ηεο (feature change) ή λα έξζεη ζε ζρέζε 

ανηιζηοίσιζηρ (feature matching
7
) κε ην ζχκθσλν ηεο έκβαζεο (παξάδεηγκα 12a) ή λα 

"πξνζγεησζεί" (feature landing) ζε θελή έκβαζε (12c) ή απποζδιόπιζηο (underspecified) 

ζχκθσλν (12b).  

ηηο απφ απφζηαζε αξκνλίεο, ην αξκνληθφ ραξαθηεξηζηηθφ δηαρέεηαη ζηε ζπιιαβή κε ηα 

διαθανή ηεκάρηα θαη έξρεηαη ζε ζρέζε ανηιζηοίσιζηρ κε ην αληίζηνηρν δηαθξηηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπκθψλνπ ζηελ έκβαζε. Γηα παξάδεηγκα, ζην εθθψλεκα [ji'δaci], ην 

[+πξφζζην] δηαρέεηαη απφ ηε ζπιιαβή ζην ηέινο ηεο ιέμεο ζηελ έκβαζε ηεο κεζαίαο 

ζπιιαβήο
8
 θαη θάλεη feature matching κε ην δεπηεξεχνλ ραξαθηεξηζηηθφ [+πξφζζην] πνπ 

δηαζέηεη ην θνξσληθφ ζχκθσλν /δ/. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ελψ ε αξκνλία πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηα άθξα ηεο ιέμεο κε ηε δεχηεξε ζπιιαβή λα κεζνιαβεί αλάκεζα ζηνλ ζηφρν θαη ζηνλ 

ππξνδφηε, δελ παξαβηάδεηαη ν πεξηνξηζκφο πνπ ππαγνξεχεη δηάρπζε δηαθξηηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, δηφηη ην αξκνληθφ ραξαθηεξηζηηθφ [+πξφζζην] δηαρέεηαη θαη ζηε κεζαία 

ζπιιαβή, παξά ην φηη δελ έρεη σο απνηέιεζκα κεηαβνιή ηεκαρίσλ, θάηη πνπ δελ απαηηείηαη 

θαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο δηάρπζεο Γ.Υ.. εκεηψλνπκε φηη ν πεξηνξηζκφο δηάρπζεο 

δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξαβηάδεηαη αλ ην Γ.Υ. πνπ δηαρέεηαη απφ ην δεμί άθξν ζηελ 

πξψηε ζπιιαβή δελ κεηαβηβάδεηαη θαη ζηε κεζαία. Ο παξαπάλσ κεραληζκφο δηάρπζεο 

πξνυπνζέηεη ηελ ππφζεζε φηη ζηε γισζζηθή θαηάθηεζε είλαη ελεξγνί πεξηνξηζκνί 

                                                      
7
Ζ έλλνηα ηεο ανηιζηοίσιζηρ κεηαμχ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ Pienemann (1998, 

2005), ν νπνίνο ηελ ρξεζηκνπνηεί ζε δηαθνξεηηθά ζπκθξαδφκελα. 
8
 Ο ππξήλαο πξνζηαηεχεηαη απφ εηδηθφ πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο (βι. ελφηεηα 5.2.2) 
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ηοπικόηηηαρ ζην επίπεδν ησλ ζπιιαβψλ (π.ρ. Syllable Locality), νη νπνίνη θαη δελ 

παξαβηάδνληαη κέζσ ηεο πξνηεηλφκελεο αλάιπζεο
9
.  

Δπηκέξνπο ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηα διαθανή ηεκάρηα θαη ηα πξνβιήκαηα 

ηοπικόηηηαρ είλαη ε διαθάνεια καη' ιζοπποπίαν (transparency as balance) (Krämer, 2003), ην 

κνληέιν ηεο ζςμθυνίαρ μέζυ ανηιζηοίσηζηρ (Agreement-By-Correspodence) (Rose & Walker 

2004, Walker 2009) θαη ε ρξήζε πεξηνξηζκψλ καξθαξηζκέλεο δνκήο (Markedness 

Constraints)  πνπ αγνξεχνπλ ηελ ζπλεκθάληζε νξηζκέλσλ αξκνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε 

έλα ηεκάρην (Ringen & Heinämäki 1999). 

 

2.6 Αδηαθάλεηα (Opacity) 

 

Δθηφο απφ ηα δηαθαλή ηεκάρηα, ζηε βηβιηνγξαθία ζπρλά γίλεηαη ιφγνο γηα ηα αδιαθανή 

(opaque ή blocking) ηεκάρηα, δειαδή γηα φζα παξεκπνδίδνπλ ηελ επέθηαζε ηεο αξκνλίαο θαη 

(ζπλήζσο) δελ ηελ πθίζηαληαη. χκθσλα κε ηνπο Rose & Walker (2004), ζηελ πξψηκε θάζε 

ηηο Αςηοηεμασιακήρ Φυνολογίαρ (Autosegmental Phonology, Goldsmith 1976) ηα ηεκάρηα πνπ 

κπινθάξνπλ ηελ εμάπισζε ηεο αξκνλίαο πξνζδηνξίδνληαλ κε ηηκή αληίζεηε απφ απηήλ πνπ 

έθεξε ην αξκνληθφ δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ζηε γιψζζα Sundanese (βι. 

13) αληρλεχεηαη ην θαηλφκελν ηεο αξκνλίαο σο πξνο ηελ εξξηλφηεηα, φπνπ έλα ηεκάρην πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ζεηηθή ηηκή ηνπ Γ.Υ. [έξξηλν] ην δηαρέεη πξνο φια ηα ηεκάρηα πνπ δελ 

πξνζδηνξίδνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. Όζα ηεκάρηα θέξνπλ ηελ αξλεηηθή 

ηηκή ηνπ Γ.Υ. [έξξηλν] κπινθάξνπλ ηελ αξκνλία ρσξίο λα ηελ  πθίζηαληαη (ε αλάιπζε ζην 

[13] είλαη ησλ van der Hulst and Smith 1982, φπσο παξαηίζεληαη ζηνπο Rose & Walker 

2004). 

 

(13 )Αξκνλία σο πξνο ην Γ.Υ. [έξξηλν] – γιψζζα Sundanese (βι. Rose & Walker 2004: 258) 

 

 

 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαθαλψλ ηεκαρίσλ, ε δηάρπζε ηνπ δηαθξηηηθνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ [+έξξηλν] κεηά ην [k], ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη σο [-έξξηλν], επηθέξεη 

παξαβηάζεηο ζε πεξηνξηζκνχο ηνπηθφηεηαο. Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαβηαζηνχλ 

απηνί νη ηζρπξνί πεξηνξηζκνί, ε αξκνλία ζηακαηά πξηλ απφ ην ηεκάρην-θξαγκφ [k].  

                                                      
9
H ππφζεζε είλαη θνληά κε ηηο πξνηάζεηο ησλ Odden (1994a), Piggott & van der Hulst (1997), Piggott 

(2003) αλαθνξηθά κε ηε δηάρπζε δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε γεηηληάδνπζεο ζπιιαβέο ή πφδεο ή 

θφκβνπο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ψζηε λα κελ παξαβηάδνληαη αξρέο γεηηλίαζεο. 
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 Χο πξνο ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα κεζαία 

θσλήεληα ζην κέζνλ ηεο ιέμεο δελ επηηξέπνπλ ηελ απφ απφζηαζε αξκνλία, ελψ ηα πςειά θαη 

ην ρακειφ θσλήελ ηελ επηηξέπνπλ  (βι. ηα παξαδέηγκαηα ζην 11 θαη ηνλ ζρεηηθφ ζρνιηαζκφ). 

Μήπσο πξφθεηηαη γηα αδιαθανή (opaque) θσήεληα;  

Καηά ηελ πξαγκάησζε πςειψλ θσλεέλησλ, ε ζέζε ηνπ ζψκαηνο ηεο γιψζζαο ζηνλ θάζεην 

άμνλα βξίζθεηαη ζε χςνο κεγαιχηεξν ηεο ζέζε αλάπαπζεο (ζέζε πνπ έρεη φηαλ δε κηιάκε 

αιιά αλαπλένπκε). Καηά ηελ πξαγκάησζε ησλ ρακειψλ θσλεέλησλ ε ζέζε είλαη πην 

ρακειά, ελψ ηα κεζαία θσλήεληα πξνθέξνληαη κε ηε γιψζζα ζε ζέζε αλάπαπζεο. Αο 

ππνζέζνπκε φηη ε ιέμε-ζηφρνο έρεη -θαηά ζεηξά- έλα ρακειφ, έλα κεζαίν θαη έλα πςειφ 

θσλήελ. ην επφκελν ζρήκα [14] δίλνληαη νη ηξεηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηεο γιψζζαο θαηά ηελ 

πξαγκάησζε ηεο ελ ιφγσ ππνζέηηθεο ιέμεο. 

 

ρήκα 14 

     ΤΦΖΛΟ 

   ΜΔΑΗΟ   ζέζε αλάπαπζεο γιψζζαο 

 ΥΑΜΖΛΟ  

 πιιαβή1 πιιαβή2 πιιαβή3 

         

Υσξίο λα ιάβνπκε ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκθψλσλ αο ππνζέζνπκε φηη ην πςειφ 

θσλήελ (ζ3) πξνθαιεί αξκνλία κε ζηφρν ην ρακειφ (ζ1).  

 

ρήκα 15 

     ΤΦΖΛΟ 

   ΜΔΑΗΟ    

 ΥΑΜΖΛΟ 

 πιιαβή1 πιιαβή2 πιιαβή3 

          

Ζ κεηαβνιή απηή επηθέξεη θαη ηελ αληίζηνηρε αιιαγή ζηε(λ) θίλεζε/ζέζε ηεο γιψζζαο. 

Όκσο, δεδνκέλνπ φηη απψηεξνο ζθνπφο ηεο αξκνλίαο είλαη ε επθνιία σο πξνο ηελ άξζξσζε, 

ε πξναλαθεξζείζα επηινγή -φπσο δηαθαίλεηαη ζην ζρήκα (15)- είλαη πεξηηηή θαζψο ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ην ρακειφ θσλήελ λα γίλεη κεζαίν (θαη κάιηζηα απφ γεηηληάδνπζεο ζπιιαβέο). 

Με άιια ιφγηα, ε κεηαβνιή ηνπ ρακεινχ θσλήεληνο ζε πςειφ ζπλεπάγεηαη φηη ν αξζξσηήο 

ζα "δηαπεξάζεη" απφ ηε ζέζε πξαγκάησζεο ησλ κεζαίσλ θσλεέλησλ θαη ζα αλεγεξζεί 

πςειφηεξα. Δπνκέλσο, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο θαη αξζξσηηθήο επθνιίαο, εθφζνλ κία 

ηξηζχιιαβε ιέμε θέξεη έλα κεζαίν θσλήελ ζηε κεζαία ζπιιαβή, θαη έλα ρακειφ κε έλα 

πςειφ θσλήελ ζηα δχν άθξα, ππνζέηνπκε φηη ε αξκνλία είλαη πηζαλφηεξν λα πξνθχςεη 

κεηαμχ ησλ ζπιιαβψλ πνπ πξνυπνζέηνπλ ιηγφηεξεο θηλήζεηο ηνπ αξζξσηή θαη ηελ κηθξφηεξε 
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κεηαβνιή σο πξνο ηε ζέζε ηνπ ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο δχν 

πξψηεο γεηηληάδνπζεο ζπιιαβέο ηνπ παξαπάλσ ππνζεηηθνχ παξαδείγκαηνο. 

 

2.7. Έξεπλεο γηα ηε θσλεεληηθή αξκνλία ζηνλ παηδηθό ιόγo 

 

Ζ Φ.Α. έρεη κειεηεζεί εθηελψο ζε γιψζζεο κε αξκνληθά ζπζηήκαηα, φπσο ε Φηιαλδηθή (π.ρ. 

Leio et. al 2006) θαη ε Σνπξθηθή (π.ρ. Atlan 2007). Αληηζέησο, ζε κε-αξκνληθά ζπζηήκαηα 

γισζζψλ, φπσο ε Διιεληθή, νη έξεπλεο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο (π.ρ. Cohen 2012, Kappa 

θαη Tzakosta 2017). Αλ ην γισζζηθφ εηζαγφκελν ηνπ παηδηνχ είλαη απηφ πνπ παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν σο πξνο ηελ εκθάληζε θαη ηε ζπρλφηεηα πξαγκάησζεο αξκνληθψλ ή 

πηζηψλ (σο πξνο ηνλ εηζαγφκελν) ηχπσλ, ηφηε ε θαηάθηεζε αξκνληθψλ ζπζηεκάησλ 

ζπλεπάγεηαη πην παξαγσγηθέο (πξψηκεο) γξακκαηηθέο αξκνληθψλ ηχπσλ, ελψ ε θαηάθηεζε 

κε-αξκνληθψλ ζπζηεκάησλ ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξν παξαγσγηθέο αξκνληθέο γξακκαηηθέο. 

Ξεθηλψληαο απφ ηα αξκνληθά ζπζηήκαηα, ε βαζηθφηεξε παξαηήξεζε απφ ηελ έξεπλα ησλ 

Leiwo et al. (2006) αλαθνξηθά κε ηελ θαηάθηεζε ηεο Φ.Α. ζηα Φηιαλδηθά είλαη φηη 196 

ππνθείκελα ειηθίαο 2;6.00 θέξνπλ ειάρηζηεο παξαβηάζεηο ή ιάζε αλάινγα κε ηε ιέμε-ζηφρν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ αζηνρίαο ζην θαηλφκελν ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 2.1% θαη 3.6%, εθηφο απφ ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ππνθεηκέλσλ κε 

ηδηαηηεξφηεηεο/πξνβιήκαηα ζηε γισζζηθή αλάπηπμε (βι. Leiwo et al. 2006: 10). 

Αλάινγα απνηειέζκαηα παξνπζηάδεη θαη ε Bohn (2013) ζηελ έξεπλά ηεο γηα ηελ θαηάθηεζε 

ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο ζηα Βξαδηιηάληθα Πνξηνγαιηθά. Δηδηθφηεξα, ηα εθθσλήκαηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ζπάληα απνθιίλνπλ απφ ην θαηλφκελν ηεο Φ.Α. πνπ 

απαληάηαη ζηε γιψζζα ησλ ελειίθσλ. Ζ Bohn (2013) ππνζηεξίδεη φηη απφ έλα ζχλνιν 129 

εθθσλεκάησλ, ην παηδί πξαγκαηψλεη κφιηο 2 πεξηβάιινληα ρσξίο αξκνληθφ πεδίν φηαλ απηφ 

απαηηείηαη ζηε γξακκαηηθή ησλ ελειίθσλ, θαη 3 εθθσλήκαηα πνπ δελ απαηηείηαη αξκνληθφ 

πεδίν αιιά πξαγκαηψλεηαη απφ ην παηδί. 

Ζ έξεπλα ηνπ Cohen (2012) ζηνλ παηδηθφ ιφγν εζηηάδεη ζηνλ ξφιν ησλ θαζνιηθψλ 

πεξηνξηζκψλ ιφγσ ηεο εκθάληζεο ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο ζε έλα κε-αξκνληθφ ζχζηεκα, 

φπσο απηφ ηεο Δβξατθήο. Ο Cohen (2012) πξνηείλεη, βάζεη ησλ Ben-David's (2001) θαη Mintz 

& Walker (2006), φηη ηα παηδηά έρνπλ κία γελεηηθή (θαζνιηθή) πξνδηάζεζε γηα αξκνληθνχο 

ηχπνπο, δεδνκέλνπ φηη ζε νξηζκέλα κε-αξκνληθά ζπζηήκαηα (π.ρ. ε εβξατθή γιψζζα) 

αληρλεχνληαη θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ε αξκνλία θσλεέλησλ ή ζπκθψλσλ. Σειηθψο, ε 

πξφηαζε ηνπ Cohen (2012) είλαη φηη ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ αξκνληθέο γξακκαηηθέο 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαβάιινπλ ηνπο κε-αξκνληθνχο ηχπνπο ζε αξκνληθνχο ιφγσ ηεο 
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πξναλαθεξφκελεο πξνδηάζεζεο. Σα πνζνζηά
10

 εκθάληζεο Φ.Α. (αλάινγα κε ην ζηάδην 

θαηάθηεζεο) ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θπκαίλνληαη κεηαμχ 0% θαη 7.1% γηα ην ππνθείκελν 

RM θαη 1,5% κε 11,9
11

% γηα ην ππνθείκελν SR.  

Όζνλ αθνξά ηνλ παηδηθφ ιφγν ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ζηελ έξεπλα ησλ Kappa & Tzakosta 

(2017) ην πνζνζηφ εκθάληζεο αξκνληθψλ ηχπσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 11 θαη 18%, φηαλ 

ζηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ δελ μεπεξλά ην 4%. 

ηνλ πίλαθα (1) παξνπζηάδνληαη έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηε θσλεεληηθή αξκνλία. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηηο γιψζζεο κε αξκνληθφ ζχζηεκα δίλεηαη ην πνζνζηφ ιάζνπο ζηα 

εθθσλήκαηα ησλ παηδηψλ, ελψ γηα ηα κε-αξκνληθά ζπζηήκαηα δίλεηαη ην πνζνζηφ εκθάληζεο 

Φ.Α.. 

 

Πίλαθαο 1 

 

Έξεπλεο γηα ηε Φσλεεληηθή Αξκνλία ζηνλ παηδηθφ ιφγν 
 

Αξκνληθά ζπζηήκαηα 
Πνζνζηό 

Λάζνπο 
Με-αξκνληθά ζπζηήκαηα 

Πνζνζηό  

Δκθάληζεο Φ.Α. 

Φηιαλδηθά 

(Leiwo et al. 2006) 
2.1% -3.6% 

Δβξατθά  

(Cohen 2012) 

 

0%-7.1% (RM) 

1.5%-11.9% (SR) 

 

Βξαδηιηάληθα Πνξηνγαιηθά 

(Bohn 2013) 

 

3.8% 

Διιεληθά (παξνχζα  έξεπλα) 

 

Διιεληθά (Kappa & 

Tzakosta 2017) 

4% 

 

18,14% (Chr) 

11,44% (Mar) 

 

 

 

3. Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 

3.1 Τπνθείκελν 

Ζ παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδεη γισζζηθφ πιηθφ απζφξκεηνπ ιφγνπ απφ έλα κνλφγισζζν 

θπζηνινγηθά αλαπηπζζφκελν παηδί. To ελ ιφγσ ππνθείκελν είλαη έλα θνξίηζη πνπ γελλήζεθε 

ζην Ρέζπκλν ηεο Κξήηεο θαη θαηνηθεί κφληκα ζην θέληξν ηεο πφιεο κε ηνπο δχν ηεο γνλείο. 

Ακθφηεξνη νη γνλείο γελλήζεθαλ ζηελ Κξήηε θαη ήηαλ απφιπηα ζεηηθνί σο πξνο ηε 

                                                      
10

 Σα πνζνζηά απηά αθνξνχλ εθθσλεκάηα κε Φ.Α. απφ ην ζχλνιν ησλ δηζχιιαβσλ ηχπσλ. Ο Cohen 

(2012) παξνπζηάδεη θαη πνζνζηά Φ.Α. απφ ην ζχλνιν ησλ αξκνληθψλ κνξθψλ, φπνπ θαη δηαθαίλεηαη ε 

ηάζε επηινγήο αξκνληθψλ ηχπσλ. 
11

 ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ιφγνο γηα πεξηπηψζεηο θυνηενηικήρ αξκνλίαο θαη ζηε γξακκαηηθή ησλ 

ελειίθσλ ζηα Δβξατθά (βι. Bat-El 1989, Bolozky 1995), αιιά ν Cohen (2011) πξνηείλεη (κεηαμχ 

άιισλ) φηη πξφθεηηαη γηα επηξξνέο απφ ηα Βηβιηθά Δβξατθά. Πάλησο, ζχκθσλα κε ηνλ Cohen (2012) 

έξεπλα ησλ Bolozky & Beckers (2006) αλέδεημε 1441 αξκνληθέο κνξθέο απφ έλα ζχλνιν 6429 

δηζχιιαβσλ νλνκαηηθψλ ιέμεσλ.  



21 

 

ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη απφ ηηο πξψηεο θηφιαο ζπλαληήζεηο νη γνλείο ελεκεξψζεθαλ γηα ηνλ ηξφπν επίηεπμεο ηεο 

εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο αιιά θαη ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ παηδηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα 

έδσζαλ ηε γξαπηή ζπλαίλεζή ηνπο.  

Σν  ππνθείκελν επηιέρζεθε χζηεξα απφ ζπδεηήζεηο κε δαζθάιεο θαη ζπλαλαζηξνθή κέζσ 

δηαθφξσλ παηρληδηψλ, ηξαγνπδηνχ, ρνξνχ κε λήπηα ειηθίαο 1;4-1;8 ζηνλ ηδησηηθφ 

βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ "Κεξαδψδα" ζην Ρέζπκλν Κξήηεο. Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή 

απνηέιεζε ε γισζζηθή αιιειεπίδξαζε, δειαδή ν βαζκφο παξαγσγήο θαη θαηαλφεζεο 

εθθσλεκάησλ θαη ην επίπεδν γισζζηθήο θαηάθηεζεο, φπσο πξνζδηνξίζηεθε απφ ηελ πξψηε 

γισζζηθή επαθή.   

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξνζθέξακε ζηνπο γνλείο αληίγξαθα ηνπ 

γισζζηθνχ πιηθνχ πνπ δηαζέηακε. 

 

3.2 Γηαδηθαζία  

Όιεο ζπλαληήζεηο κε ην παηδί πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ιίγεο ψξεο 

κεηά ην πξσηλφ γεχκα. Ζ επαθή κε ην παηδί πεξηιάκβαλε πξσηίζησο ελαζρφιεζε κε 

παηρλίδηα (π.ρ. πιαζηηθά δψα, καγεηξηθά ζθεχε, κπάιεο, απηνθφιιεηα) θαη δηάβαζκα 

παξακπζηψλ. Δπηπξνζζέησο, κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε ζπλάληεζεο ήηαλ αθηεξσκέλν 

ζηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ απζφξκεηνπ παηδηθνχ ιφγνπ θαη δεδνκέλσλ πνπ πξνέθππηαλ απφ 

ηελ νλνκαηνπνίεζε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ εηθφλσλ πνπ έβιεπε ην παηδί ζε έλαλ θνξεηφ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ 

ζηελ παξνχζα έξεπλα. Αζθαιψο, ε επηινγή ησλ εηθφλσλ πνπ έβιεπε ην παηδί δελ ήηαλ 

ηπραία: νη εηθφλεο πεξηιακβάλνπλ θαζεκεξηλά -θαη θαηά ην δπλαηφλ ζπρλφρξεζηα- 

αληηθείκελα, φπσο παηρλίδηα ή δψα. Δπίζεο, ζην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ φιεο 

ηηο εηθφλεο αληρλεχνληαη φια ηα επηηξεπηά (αληηηεξαξρηθά ή κε) ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο. 

Ζ δεχηεξε (θαη ίζσο ε πην απαξαίηεηε) ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ αμηνπνηήζεθε είλαη ην 

επαγγεικαηηθφ θαζεηφθσλν Marantz PMD661-MKII καδί κε ην κηθξφθσλν Blue Yeti Pro, 

κέζσ ησλ νπνίσλ θαηαγξάθζεθαλ νη γισζζηθέο πξαγκαηψζεηο ηνπ παηδηνχ. Ζ θαηαγξαθή 

γισζζηθψλ δεδνκέλσλ μεθίλεζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 θαη ζπλερίζηεθε κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 

2017 κε δχν ζπλαληήζεηο αλά εβδνκάδα. Σν κέζν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ζπλαληήζεσλ 

αλέξρεηαη ζηα 20 ιεπηά θαη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ πξψηε θνξά πνπ ζπιιέρζεθε  

γισζζηθφ πιηθφ (κεηά απφ ζπλαληήζεηο εμνηθείσζεο καδί ηνπ) ήηαλ 1;06.26. ηελ ηειεπηαία 

ζπλάληεζε ην παηδί ήηαλ δχν ρξνλψλ, ελλέα κελψλ θαη δψδεθα εκεξψλ.  

Σν ηξίην εξγαιείν πνπ αμηνπνηήζεθε είλαη ην ινγηζκηθφ Audacity, κία ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα επεμεξγαζίαο, θαηαγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο ερεηηθνχ πιηθνχ. Σν ζχλνιν ηνπ 
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θαηαγεγξακκέλνπ γισζζηθνχ πιηθνχ αλέξρεηαη ζε 5635 εθθσλήκαηα, ηα νπνία θαη 

κεηαγξάθεθαλ απφ ερεηηθφ πιηθφ ζε θσλεηηθά εμαγφκελα κέζσ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 

ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη επηκέξνπο πξνγξακκάησλ νξγάλσζεο δεδνκέλσλ (π.ρ. 

Microsoft Office). Σε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο θαη νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνίεζε ν ζπληάθηεο ηεο παξνχζαο κειέηεο κε κεηξηθή γιψζζα ηελ Διιεληθή θαη 

εηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο θσλνινγίαο. 

 

 

4. Παξαηεξήζεηο-πεξηγξαθή δεδνκέλσλ Φ.Α. 

 

4.1 Αξρηθό ζηάδην Καηάθηεζεο 

 Ζιηθηαθή θάζε: 1;06.26 - 1;07.29 

χκθσλα κε ηηο Κάππα (ππφ έθδνζε) θαη Tzakosta (2004) (βάζεη ησλ McCarthy & Prince 

1986, 1990, Demuth & Fee (1995)), ζηελ Διιεληθή, ηα πξψηκα εθθσλήκαηα ησλ παηδηψλ, 

κεηά ηελ πξνγισζζηθή πεξίνδν, απνηεινχληαη απφ ππξεληθέο ζπιιαβέο (Φ), φπσο 

πξαγκαηψλνληαη θαη ζηνλ παηδηθφ ιφγν πνιιψλ άιισλ γισζζψλ θαη απηφ απνηειεί κία 

δηαπίζησζε πνπ έγηλε αξρηθά απφ ηνλ Jakobson (1968). Πξφθεηηαη γηα ην πξψην ζηάδην ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσδηαθήο ηεξαξρίαο, φπνπ νη ακαξθάξηζηεο ζπιιαβέο (Φ) 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ Demuth (1995: 3) σο ςπό-Δλάσιζηερ Λέξειρ (sub-Minimal Words). 

Χο πξνο ηελ ζπιιαβηθή δνκή θαη ην ζπιιαβηθφ ζρήκα, νη ζπιιαβέο πνπ απνηεινχληαη απφ 

έλα ζχκθσλν θαη έλα θσλήελ είλαη θαζνιηθά ακαξθάξηζηεο (π.ρ. Clements & Keyser 1983, 

Clements 1990, Blevins 1995 θ.ά.). Αθελφο, ε παξνπζία ζπιιαβψλ ηνπ ηχπνπ Φ,  Φ,  

Φ ζπλεπάγεηαη ηελ παξνπζία ηεο ζπιιαβήο Φ ζηα θσλνινγηθά ζπζηήκαηα φισλ ησλ 

γισζζψλ (Clements & Kayser, 1983, βάζεη ησλ Κάππα, ππφ έθδνζε, Rice 2007), ρσξίο φκσο 

λα ζπκβαίλεη θαη ην αληίζηξνθν. Αθεηέξνπ, ζην πεδίν ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο, ε 

ζπιιαβή Φ ζεκαηνδνηεί ην αξρηθφ ζηάδην, δειαδή ηα πην πξψηκα εθθσλήκαηα κε ηηο πην 

ακαξθάξηζηεο δνκέο. 

 Όζνλ αθνξά ηελ θαηάθηεζε ηνπ ηνληζκνχ ζηελ Διιεληθή, ε Tzakosta (2004) παξνπζηάδεη 

πιεζψξα δεδνκέλσλ εζηηάδνληαο ζηνλ ηνληζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσδηαθήο 

ηεξαξρίαο θαη παξαηεξεί φηη ηα πξψηκα εθθσλήκαηα ηνπ κηθξφηεξνπ  παηδηνχ απφ απηά πνπ 

ζπκκεηείραλ ηελ έξεπλά ηεο (δειαδή ηεο Μειηηίλεο, ειηθίαο 1;7), απνηεινχληαη απφ 

ζπγθεθνκκέλνπο, κνλνζχιιαβνπο ηχπνπο, φπνπ πξαγκαηψλεηαη πηζηά κφλν ε ηνληζκέλε 

ζπιιαβή (ηα δεδνκέλα ζην [16] πξνέξρνληαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Tzakosta 2004). 

 

ηάδην 1 - Διιεληθά 

 Σχπνο ελήιηθα  Σχπνο παηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη 
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(16) a. /'kukla/   ['ku]   1;8.31  'θνχθια' 

        b. /'γata/   ['γa]   1;8.31  'γάηα'   

 

ηα παξαδείγκαηα (16a-b) ν ηχπνο ηνπ ελήιηθα (ιέμε-ζηφρνο) είλαη κία δηζχιιαβε ιέμε κε 

ηξνρατθφ πφδα. Χζηφζν, ην παηδί πξαγκαηψλεη κφλν ηελ θεθαιή ηνπ πφδα, δειαδή ηελ 

ηνληζκέλε ζπιιαβή ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο ιέμεο.  

Σα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ. 

πγθεθξηκέλα, ζηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο κε ην παηδί θαηαγξάθνληαη κνλνζχιιαβα 

εθθσλήκαηα κε πηζηφηεηα σο πξνο ηηο ηνληζκέλεο ζπιιαβέο (θεθαιέο) δηζχιιαβσλ ιέμεσλ 

(παξαδείγκαηα ζην 17) θαζψο θαη κνλνζχιιαβεο ερνκηκεηηθέο ιέμεηο (π.ρ. ['be], ['ta] (='γav)), 

νη νπνίεο ζεσξνχκε φηη εληζρχνπλ ηελ ππφζεζε πεξί πξνηίκεζεο ηεο θαζνιηθά ακαξθάξηζηεο 

ζπιιαβήο Φ ζην αξρηθφ ζηάδην (ηα παξαδείγκαηα ζην [17] αληιήζεθαλ απφ ηελ παξνχζα 

έξεπλα). 

 

ηάδην 1 - Διιεληθά 

 Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Hιηθία  Γισζζάξη 

(17) a. /a.'fto/    ['to]   1;06.26  'απηφ' 

        b. /ma'ma/   ['ma]   1;07.29  'κακά'  

   

Ζ Demuth (1995: 2) αληιεί θαη ζρνιηάδεη (κεηαμχ άιισλ) παξαδείγκαηα απφ ηελ έξεπλα ηεο 

Fikkert (1994) γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο νιιαλδηθήο γιψζζαο. Αθνινπζνχλ ζρεηηθά 

παξαδείγκαηα ζην (18). 

 

ηάδην 1 - Οιιαλδηθά 

 Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Hιηθία  Γισζζάξη 

(18) a. /kla:r/   [ka:], [kα]  1;4-1;5  'έηνηκν' 

       b. /da:r/   [da:], [dα]  1;4-1;5  'εθεί' 

    (ηα παξαδείγκαηα αληιήζεθαλ απφ ηελ Demuth, 1995: 2) 

 

ηελ νιιαλδηθή γιψζζα, παξά ηελ ζχλζεηε έκβαζε ζην (18a), θαη ηηο εμφδνπο πνπ έρνπλ 

ακθφηεξα ηα παξαδείγκαηα (18a-b), ην παηδί πξαγκαηψλεη ηελ δνκή Φ. Δπηπξνζζέησο, θαηά 

ηελ Fikkert (1994), φπσο παξαηίζεηαη ζηελ Demuth (1995: 2), ε πνηθηιία ζηηο πξαγκαηψζεηο 

ησλ παηδηψλ (18a-b) νθείιεηαη ζην φηη ε έθηαζε ησλ θσλεέλησλ δελ έρεη δηαθνξνπνηεηηθφ 

ραξαθηήξα
12

. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αξρηθνχ 

ζηαδίνπ, ην νπνίν θαηαγξάθεηαη θαη ζηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, αλ θαη  

                                                      
12

Αλάινγα είλαη θαη ηα παξαδείγκαηα πνπ παξαζέηνπλ νη  Fee & Ingram (1982), Fee (1994) γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 
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ε ειιεληθή γιψζζα δελ δηαζέηεη καθξά ζχκθσλα ή θσλήεληα, ην παηδί πξαγκαηψλεη 

ερνκηκεηηθέο ιέμεηο κε καθξά θσλήεληα (π.ρ. ['be:] ή ['ba:]) ζε κηθξφηεξε, σζηφζν, 

ζπρλφηεηα απφ ηηο αληίζηνηρεο κε απιά θσλήεληα. Δλδεηθηηθά, απφ ηελ πξψηε έσο ηε δέθαηε 

έλαηε ζπλάληεζε κε ην παηδί θαηαγξάθεηαη 38 θνξέο ην εθθψλεκα «be», εθ ησλ νπνίσλ νη 

17 (44%) έρνπλ καθξφ θσλήελ. 

 Ζ κεηάβαζε απφ ην κνλνζπιιαβηθφ ζηάδην ζην ζηάδην ηεο ειάρηζηεο ιέμεο (ζηάδην 2 

θαηά ηνπο Demuth 1995, Tzakosta 2003), ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ 

δχν ζπιιαβψλ, είηε κε κία κηθξή παχζε κεηαμχ ηνπο (ζαλ λα πξνθέξνληαη δχν δηαθνξεηηθά 

κνλνζχιιαβα εθθσλήκαηα), είηε κε ηελ πξνζζήθε ακαξθάξηζησλ ηεκαρίσλ ζε 

κνλνζχιιαβεο ερνκηκεηηθέο ιέμεηο. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ ειηθία ηνπ ελφο ρξφλνπ θαη 

εθηά κελψλ, ην ππνθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξαγκαηψλεη ηε ιέμε εκεί κε κηθξή παχζε 

κεηαμχ ησλ ζπιιαβψλ (π.ρ. ['e-'ci]), ελψ ε ερνκηκεηηθή ζπιιαβή μπε πξαγκαηψλεηαη θαη σο 

δηζχιιαβε (π.ρ. '[be:.bα]). ην ίδην πιαίζην, ε ιέμε γαβ πξαγκαηψλεηαη θαη σο ['ta-'da]. Σα 

παξαπάλσ απνηεινχλ ελδείμεηο γηα ηελ πξνζζήθε ηεκαρίσλ (ζπιιαβήο) ζε έλα επίπεδν 

κεγαιχηεξν ηεο ππξεληθήο (κνλήο) ζπιιαβήο, κε απψηεξν ζηφρν ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο 

ειάρηζηεο ιέμεο, δειαδή ηνπ δηζχιιαβνπ πφδα (Demuth 1995, Tzakosta 2003). ην ηέινο ηεο 

πξψηεο ειηθηαθήο θάζεο πξαγκαηψλνληαη δχν αθφκε δηζχιιαβεο ιέμεηο: [ba.'ba] θαη [de 'tse] 

(=δελ μέξσ). 

 

 Ζιηθηαθή θάζε: 1;09.03 - 2;02.02 

Απφ ηελ ειηθία ηνπ ελφο ρξφλνπ θαη ελλέα κελψλ, ην παηδί πξαγκαηψλεη πην ζπζηεκαηηθά 

δηζχιιαβνπο ηχπνπο θαζψο, σο πξνο ηελ πξνζσδηαθή ηεξαξρία, ε θσλνινγηθή αλάπηπμε ηεο 

γξακκαηηθήο ηνπ έρεη επεθηαζεί ζηελ ειάρηζηε πξνζσδηαθή ιέμε, δειαδή ην επίπεδν ηνπ 

ηξνρατθνχ πφδα (Kappa 1998, 2002). Όκσο, ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, αξθεηέο δηζχιιαβεο ή 

ηξηζχιιαβεο ιέμεηο πξαγκαηψλνληαη αθφκε σο κνλνζχιιαβα εθθσλήκαηα. (π.ρ. /pa.'pa.ci/ → 

['pa], /a.'fto/ → ['to]), φπσο ζηελ πξνεγνχκελε ειηθηαθή θάζε. 

 

 

4.1.1 Φσλεεληηθή Αξκνλία θαηά ην αξρηθό ζηάδην 

 

Ο πφδαο, σο ειάρηζην θσλνινγηθφ ζπζηαηηθφ ηεο πξνζσδηαθήο ηεξαξρίαο κπνξεί λα απνηειεί 

ην πεδίν αλάπηπμεο θσλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο νη αθνκνηψζεηο, νη δηαγξαθέο ηεκαρίσλ, 

ε αξκνλία θσλεέλησλ ή ζπκθψλσλ. ηα δεδνκέλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ, ε αξκνλία 

θσλεέλησλ θαηαγξάθεηαη απφ ην αξρηθφ ζηάδην ηεο θαηάθηεζεο θαη παξαηεξείηαη έσο θαη 

κεηά ηελ ειηθία ησλ δπφκηζη ρξφλσλ. Αθνινπζνχλ ηα ζρεηηθά παξαδείγκαηα. 

 

Αξρηθφ ηάδην - δεδνκέλα Φσλεεληηθήο Αξκνλίαο 
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(19) Σχπνο ελήιηθα  Σχπνο παηδηνχ  Hιηθία  Γισζζάξη  

a) ka.'re.kla  'ja.la   1;09.08  'θαξέθια' 

b) ka.'re.kla  'ga.ɟa   1;09.08  'θαξέθια' 

c) ko.'pe.la  'pa.ʎa (κ)
13

  2;02.02
14

 'θνπέια' 

d) ko.'pe.la  'pa.la (κ)  2;02.02  'θνπέια' 

e) 'vol.ta   'pa.ta   2;02.02  'βφιηα' 

f) 'ba.ɲo   'pa.ja   2;02.02  'κπάλην' 

g) tra.'xter   ka.'ta (κ)  2;02.02  'ηξαρηέξ' 

 

Σα παξαδείγκαηα (19a-d) απνηεινχλ έλδεημε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ, 

δεδνκέλνπ φηη ηα εθθσλήκαηα πξαγκαηψλνληαη ζε ηνληθνχο πφδεο αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ζπιιαβηθή έθηαζε ησλ ιέμεσλ-ζηφρσλ.  

Αγλνψληαο ηηο κεηαβνιέο πνπ πθίζηαληαη ηα ζχκθσλα, ε ζεκειηψδεο παξαηήξεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα είλαη φηη ε αξκνλία θσλεέλησλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ θαηά ην δπλαηφλ κέγηζηε ερεηηθφηεηα (βι. ζει. 27) ζηνλ ππξήλα ηεο 

ηνληζκέλεο ζπιιαβήο, δειαδή ηελ πξαγκάησζε ηνπ θσλήεληνο /a/. Απηφ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςεη ζηελ θεθαιή ηακβηθνχ (19g) ή ηξνρατθνχ πφδα (19a-f). ηηο επφκελεο ελφηεηαο 

ζρνιηάδεηε ην θαηλφκελν ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο εθηελέζηεξα. 

 

 

4.1.1.1 Ππξνδόηεο, ηόρνη θαη Μαξθάξηζκα 

 

Σν αξρηθφ ζηάδην γισζζηθήο θαηάθηεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ακαξθάξηζηεο δνκέο. Ζ 

παξαηήξεζε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη ζηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αλ ππνζέζνπκε 

φηη ην θσλήελ /a/ είλαη ην κνλαδηθφ πνπ ππξνδνηεί αξκνλία θσλεέλησλ επεηδή είλαη θαη ην 

πιένλ ακαξθάξηζην
15

. Απφ ηελ άιιε, πηζαλνί ζηφρνη ηνπ /a/ κπνξεί λα είλαη κφλν ηα κεζαία 

θσλήεληα (/e, o/). Γεδνκέλνπ φηη ην θσλήελ /i/ εκθαλίδεηαη απφ ηα πξψηα εθθσλήκαηα ηνπ 

                                                      
13

ε αληίζεζε κε ηε ζέζε πνπ ελδερνκέλσο πηνζεηνχλ άιινη εξεπλεηέο, ππνζηεξίδνπκε φηη ε 

ζηξαηεγηθή μίμηζηρ ηεο γισζζηθήο πξαγκάησζεο ησλ ελειίθσλ παίδεη ελεξγφ ξφιν ζηε γισζζηθή 

θαηάθηεζε γη' απηφ θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα (ζπλνδεχνληαη κε ην (μ), ην νπνίν 

ζεκαίλεη μίμηζη).  Ζ πξφηαζή καο είλαη φηη ε μίμηζη ζπκβάιιεη ζηε γισζζηθή θαηάθηεζε επεηδή 

εληάζζεηαη ζε κία επξχηεξε δηαδηθαζία "κάζεζεο", φπνπ ην παηδί δέρεηαη έλα γισζζηθφ εηζαγφκελν, 

ην επεμεξγάδεηαη, ην παξάγεη (κηκείηαη) θαη ζηε ζπλέρεηα ην αθνχεη εθ λένπ απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ 

εαπηφ. Ζ ηειεπηαία απηή θάζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε πεξηπηψζεηο 

επεμήγεζεο/κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο ή αθφκε θαη δηδαζθαιίαο κεηαμχ ελειίθσλ ή/θαη παηδηψλ, αθνχ, 

φηαλ θάπνηνο δηδάζθεη ή κεηαθέξεη κία πιεξνθνξία ζπκβάιιεη ζηελ επαξθέζηεξε 

θαηαλφεζε/αθνκνίσζή ηεο απφ ηνλ ίδην, θαζψο, φπσο ππνζηεξίδνπκε, ηελ επεμεξγάδεηαη θαη ηελ 

αθνχεη εθ λένπ απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ.  
14

 ην κεζνδηάζηεκα (1;09.08-2;02.02) δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε ην παηδί. 
15

Ζ ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία γηα ηνλ βαζκφ καξθαξίζκαηνο ησλ θσλεέλησλ δίλεηαη ζηηο ζειίδεο 29-

31. 
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παηδηνχ (ζε αληίζεζε κε ην /u/), γηαηί δελ απνηειεί θαη απηφ ζηφρν ηνπ θσλήεληνο /a/; Ζ 

απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα πξνηείλεηαη λα δνζεί αθνχ πξνζδηνξίζνπκε γηαηί 

επηιέγνληαη σο ζηφρνη ηα κεζαία θσλήεληα.  

 Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο αλάπηπμεο αξκνληθνχ πεδίνπ ζηνλ παηδηθφ ιφγν 

είλαη ε αξζξσηηθή επθνιία θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο παξαγσγήο πξηλ ηελ πιήξε θαηάθηεζε ηνπ 

θσλεεληηθνχ θαηαιφγνπ ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ (Cohen, 2012: 8). Ζ άπνςε απηή ζπλάδεη 

απφιπηα κε ην φηη ην /a/ είλαη ν κνλαδηθφο ππξνδφηεο ζην αξρηθφ ζηάδην, αθνχ ην κφλν πνπ 

πξνυπνηίζεηαη γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπ είλαη ην άλνηγκα ηνπ ζηφκαηνο θαη ε εμαγσγή αέξα.  

Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεζαίσλ θσλεέλησλ είλαη, θπζηθά, φηη δελ είλαη πςειά (επίζεο 

δελ είλαη ρακειά). πγρξφλσο, ηα θσλήεληα /e/ θαη /o/ γεηηληάδνπλ αξζξσηηθά κε ην θσλήελ 

/a/, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηα πςειά θσλήεληα θαη ην /a/ (βι. ρήκα 20). Σέινο, νη 

κεηαβνιέο πνπ απαηηνχληαη ζηα Γ.Υ ελφο κεζαίνπ θσλήεληνο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί ή 

λα ελαξκνληζηεί κε ην θσλήελ-ππξνδφηε /a/ είλαη ιηγφηεξεο απφ απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

κεηαβνιή ελφο πςεινχ θσλήεληνο ζην ρακειφ /a/.  

 

ρήκα 20 

           i    u (θφθθηλα βέιε: αξζξσηηθή γεηηλίαζε) 

            e   o (δηαθεθνκκέλα βέιε: έιιεηςε γεηηλίαζεο) 

    a 

 

Δπνκέλσο, σο πξνο ηνπο πηζαλνχο ζηφρνπο, ε αλάπηπμε αξκνληθνχ πεδίνπ ζην αξρηθφ ζηάδην 

δελ πξαγκαηνπνηείηαη αλεμέιεγθηα, αιιά αληρλεχεηαη κία πξνηίκεζε ζηα πην θνληηλά σο πξνο 

ηελ άξζξσζε θσλεέληα. Ζ ηειεπηαία, απηή, παξαηήξεζε θαλεξψλεη φηη ε δεκηνπξγία 

αξκνληθνχ πεδίνπ πξνυπνζέηεη ηε ιηγφηεξε δπλαηή αιιαγή σο πξνο ηα Γ.Υ. ηνπ ζηφρνπ. Δλ 

αληηζέζεη, ε κεηαβνιή ηνπ /i/ απφ έλα ρακειφ θσλήελ είλαη πην ζχλζεηε θαη επηθέξεη 

πνιιαπιέο αιιαγέο ζηνλ ππνθείκελν ηχπν, ψζηε είλαη πξνηηκφηεξν λα απνθεπρζεί ην ίδην ην 

αξκνληθφ πεξηβάιινλ, παξά λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαβνιή. Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο 

ζπλάδνπλ κε ηελ πξφηαζε ησλ Berg (1992), Bernhardt & Stemberger (1998), Cohen (2010) 

φηη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δχν ηεκαρίσλ (π.ρ. ε αξκνλία) είλαη πην πηζαλή φηαλ απηά είλαη 

παξφκνηα ή/θαη θέξνπλ πνιιαπιά θνηλά Γ.Υ.. ην ίδην πιαίζην, πξνηείλνπκε φηη ε πξψηκε 

γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ είλαη "αλίζρπξε", δειαδή νη πεξηνξηζκνί ηεο δελ κπνξνχλ λα 

κεηαβάιινπλ ηα Γ.Υ ησλ θσλεέλησλ αλεμέιεγθηα.  

 Δθηφο απφ ηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη θζφγγνη πξνζδηνξίδνληαη θαη απφ ηνλ 

βαζκφ ησηηικόηηηαρ (sonority), ε νπνία ζπληζηά έλα θσλνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

ζπλδέεηαη κε αθνπζηηθν-αξζξσηηθέο ηδηφηεηέο ηνπο (π.ρ. Jespersen 1904, φπσο παξαηίζεηαη 

ζηελ Κάππα, ππφ έθδνζε). H Selkirk (1984) πξνηείλεη κία θαζνιηθή θιίκαθα ερεηηθφηεηαο, 
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φπνπ νη θζφγγνη νξγαλψλνληαη ζε θπζηθέο ηάμεηο, θαη θάζε θζφγγνο θέξεη έλα δείθηε 

ερεηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε θπζηθή ηάμε ησλ θσλεέλησλ έρεη ηελ κεγαιχηεξε 

ερεηηθφηεηα θαη απνηειείηαη απφ ηεκάρηα κε δείθηε απφ 8 έσο 10.  

 

 

(21) Kιίκαθα Ησηηικόηηηαρ (Sonority Scale) (Selkirk 1984) 

Γείθηεο Ζρεηηθφηεηαο 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 

 a e,o i,u r l m,n s v,z,δ f,ζ b,d,g    p,t,k 

  

Ο βαζκφο ερεηηθφηεηαο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ αλάπηπμε αξκνληθνχ πεδίνπ κεηαμχ ησλ 

θσλεέλησλ, αθνχ κφλν ην πιένλ ερεηηθφ θσλήελ /a/ ππξνδνηεί αξκνλία κε ζηφρνπο 

(απνθιεηζηηθά) ηα κεζαία θσλήεληα, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζηε δεχηεξε ζέζε (απφ ηελ 

κέγηζηε ηηκή πξνο ηελ θζίλνπζα) σο πξνο ηνλ δείθηε ερεηηθφηεηαο. Γεδνκέλνπ φηη ην /a/ δελ 

ζηνρεχεη ηα ιηγφηεξν ερεηηθά /i/ θαη /u/, ππνγξακκίδνπκε φηη ε κηθξή δηαθνξά πνπ απαηηείηαη 

αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ ερεηηθφηεηαο κεηαμχ ζηφρνπ θαη ππξνδφηε (=1), ζπκβαδίδεη θαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε κηθξήο απφζηαζεο (δειαδή αξζξσηηθήο γεηηλίαζεο) σο πξνο ην χςνο ησλ 

θσλεέλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αξκνλίαο.  

Αλ oη κέρξη ηψξα ππνζέζεηο είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, ηφηε γηαηί δελ παξαηεξείηαη 

θαη αξκνλία κεηαμχ ησλ κεζαίσλ ή ησλ πξφζζησλ θσλεέλησλ, θάηη πνπ ζα ζήκαηλε θαη 

ειάρηζηε αιιαγή σο πξνο ηα Γ.Υ., αθνχ φηη ηα θσλήεληα ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ είλαη 

αξζξσηηθά θνληά; ε έλα πξψην επίπεδν, νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη ηα πεξηβάιινληα 

πνπ ζπλεκθαλίδνληαη πξφζζηα ή πςειά ή πξφζζηα θαη πςειά θσλήεληα είλαη πεξηνξηζκέλα 

ζην αξρηθφ ζηάδην. 

         

(22) Τπνθείκελνη Σύπνη κε Πξόζζηα Φσλήεληα  

Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη 

e.'ci   e-'ci   1;07.06  "εθεί" 

'i.ne   'i.ne (κ)   2;01.28  "είλαη" 

'i.ne   'i (κ)   2;01.28  "είλαη" 

tra.'pe.zi  to.'pa.ci   2;02.02  "ηξαπέδη"
16

 

 

(23) Τπνθείκελνη Σύπνη κε Μεζαία Φσλήεληα 

Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη  

e.'δν   e.'do   1;09.08  "εδψ" 

                                                      
16

Απηφ θαη ην επφκελν παξάδεηγκα δίλνληαη θαη ζηελ ηξίηε θαηεγνξία. 
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ne.'ro   ne.'ν   2;02.02  "λεξφ" 

'ro.δes   'do.di (κ)  2;02.02  "ξφδεο" 

 

(24) Τπνθείκελνη Σύπνη κε Τςειό+Μεζαίν Φσλήελ 

Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη 

me.li.'dza.nes  me.'ta.ne (κ)  1;09.06  "κειηληδάλεο" 

tra.'pe.zi  to.'pa.ci   2;02.02  "ηξαπέδη" 

'i.ʎos   'i.ʎo (κ)   2;02.02  "ήιηνο" 

a.fto.'ci.ni.to  ta.'ti.no (κ)  2;02.02  "απηνθίλεην" 

por.to.ka.'li  to.'a.li (κ)  2;02.02  "πνξηνθαιί" 

  

Ζ παξνπζία δχν θσλεέλησλ κε θνηλά Γ.Υ. ζηνλ ππνθείκελν ηχπν δελ είλαη αξθεηή γηα λα 

επηθέξεη αξκνλία ζηελ ηειηθή πξαγκάησζε, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ 

παξαδείγκαηα.  

ε δεχηεξν επίπεδν, ππνζηεξίδνπκε πσο ε απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα ίζσο ζπλδέεηαη 

κε ηελ ερεηηθφηεηα, αθνχ ν δείθηεο κεηαμχ ησλ δχν κεζαίσλ θαη ησλ δχν πςειψλ 

θσλεέλησλ είλαη ίδηνο (9 θαη 8 αληίζηνηρα). Απηφ, κε ηελ ζεηξά ηνπ ζεκαίλεη φηη ε αξκνλία 

κεηαμχ δχν θσλεέλησλ ίδηνπ χςνπο δελ κεηαβάιιεη ηνλ βαζκφ ερεηηθφηεηαο θαη σο 

απνηέιεζκα, δελ επηθέξεη θαη ηζρπξφηεξν ππξήλα εληφο ηεο ιέμεο, φπσο έρνπκε παξαηεξήζεη 

γηα ηα πεξηβάιινληα κε έλα ρακειφ θαη (ηνπιάρηζηνλ) έλα κεζαίν θσλήελ (π.ρ. /ko'pela/ → 

['pa.la]). Γίλεηαη, ινηπφλ, θαλεξφ πσο ζην αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο ην καξθάξηζκα θαη ε 

ερεηηθφηεηα ησλ ππξήλσλ ησλ ζπιιαβψλ, θαη δε ησλ ηνληζκέλσλ, παίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν 

σο πξνο ηελ αλάπηπμε αξκνληθνχ πεδίνπ. Ζ ηθαλνπνίεζε απηνχ ηνπ αηηήκαηνο ελδέρεηαη λα 

πξνθχςεη θαη απφ άιιεο θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε κεηάζεζε. Γηα παξάδεηγκα, 

ππνζέηνπκε φηη ε ιέμε /tra.'pe.zi/ πξαγκαηψλεηαη σο [to.'pa.ci], κέζσ ηεο ακνηβαίαο 

κεηάζεζεο ησλ θσλήελησλ ζηηο δχν πξψηεο ζπιιαβέο (αθνινπζεί κεηαβνιή ηνπ /e/ ζε [o]). 

Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ελεξγφο ππξνδφηεο είλαη κφλν ην πην ερεηηθφ θσλήελ 

/a/, αθνχ ηα ππφινηπα θσλήεληα δελ δεκηνπξγνχλ αξκνληθφ πεδίν.  

 

Μία αθφκε αηηία γηα ηελ απνπζία αξκνληθψλ πεδίσλ κεηαμχ ησλ πςειψλ θαη ησλ κεζαίσλ 

θσλεέλησλ είλαη φηη ν βαζκφο καξθαξίζκαηνο δελ έρεη αθφκε πξνζδηνξηζηεί πιήξσο ζηε 

γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ, κε απνηέιεζκα λα κελ αλαπηχζζεηαη αξκνλία κεηαμχ εθείλσλ ησλ 

θσλεέλησλ πνπ δελ είλαη πξνζδηνξηζκέλα (σο πξνο ην βαζκφ καξθαξίζκαηνο) ζε ζρέζε κε 

νξηζκέλα άιια.  

Mε ηη θξηηήξηα κπνξνχκε λα απνδψζνπκε ηνλ βαζκφ καξθαξίζκαηνο κεηαμχ ησλ θσλεέλησλ 

ζηελ πξψηκε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ; Έλα απφ απηά είλαη ε ζπρλφηεηα πξαγκάησζεο, φπνπ 

ην /a/ θέξεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ εθθσλεκάησλ ηνπ 
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παηδηνχ. Δλδεηθηηθά, κέρξη θαη ηελ ειηθία ηνπ ελφο ρξφλνπ θαη ελλέα κελψλ, θαη ζε έλα 

ζχλνιν 19 ζπλαληήζεσλ κε ην παηδί, ην θσλήελ /a/ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ 

φζεο ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα ππφινηπα θσλήεληα καδί. εκεηψλεηαη φηη ην θσλήελ /u/ δελ 

εκθαλίδεηαη νχηε κία θνξά ζε εμαγφκελν ηχπν ζηελ πξψηε απηή ειηθηαθή θάζε (πίλαθαο 2). 

 

Πίλαθαο 2. πρλφηεηα εκθάληζεο Φσλεέλησλ [Ζιηθία: 1;06.26-1;09.08] 

 

Φσλήεληα 
 

 

Πξαγκαηώζεηο 
(ζε ζπιιαβέο) 

 

Δηζαγόκελν 
(ζε ζπιιαβέο) 

 

/a/ 

 

86 
(18/86 ερνκηκεηηθέο) 

 

85 

 

/e/ 
34 

(29/34 ερνκηκεηηθέο) 
47 

/i/ 11 12 

/o/ 6 7 

/u/ 0 2 

 

Σν δεχηεξν θξηηήξην είλαη ε ζεηξά εκθάληζεο ησλ θσλεέλησλ. Σα θσλήεληα /a, e, o, i/ 

ζπλεκθαλίδνληαη απφ ηηο πξψηεο θηφιαο ζπλαληήζεηο. Σν /u/ είλαη ην πζηεξφηεξν θαηά 

ρξνληθή δηαδνρή θαη εκθαλίδεηαη αξρηθά ζε πεξηνξηζκέλεο ζέζεηο (π.ρ. ηνληζκέλεο ζπιιαβέο). 

Ο Lewis (1936, 1951) πξνηείλεη φηη ε ζεηξά θαηάθηεζεο ησλ ηεκαρίσλ κπνξεί λα απνηειέζεη 

θξηηήξην γηα ηνλ ηξφπν/βαζκφ αιιειεπίδξαζήο ηνπο ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα ηεκάρηα πνπ 

θαηαθηψληαη αξγφηεξα αθνκνηψλνπλ ηα Γ.Υ. ησλ ηεκαρίσλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαθηεζεί
17

 θαη 

πνιχ ζπάληα ην αληίζηξνθν. 

Σν ηξίην θξηηήξην είλαη ε πνηθηιία σο πξνο ηηο ιέμεηο θαη ηε πξνζσδηαθή δνκή (π.ρ. ζπιιαβή, 

ηνληζκφ, έθηαζε ιέμεο) πνπ εκθαλίδνληαη ηα θσλήεληα. Ο πίλαθαο (3) ζπλνςίδεη ηηο δνκέο 

πνπ απαληψληαη ζην αξρηθφ ζηάδην. ηελ αξηζηεξή θάζεηε ζηήιε δίλεηαη ην θάζε έλα απφ ηα 

πέληε θσλήεληα ηεο ειιεληθήο. ηηο επφκελεο ηξεηο ζηήιεο δίλεηαη ε ζπιιαβηθή έθηαζε ησλ 

εθθσλεκάησλ κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ εκθάληζήο ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ειηθηαθήο θάζεο, θαζψο θαη ε ζπιιαβή ζηελ νπνία απαληάηαη ην εθάζηνηε θσλήελ.  

Ο πίλαθαο (3) ζπγθεληξψλεη ηα εμαγφκελα ηνπ παηδηνχ θαη ην δεηνχκελν είλαη λα 

αληρλεπζνχλ νη δνκέο πνπ πξαγκαηψλνληαη ή δελ πξαγκαηψλνληαη ηα θσλήεληα. Γεδνκέλνπ 

φηη ηφζν ζην ειζαγόμενο (input), φζν θαη ζηηο πξαγκαηψζεηο (εξαγόμενο = output) ηνπ παηδηνχ 

ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ θσλεέλησλ πνηθίιεη ζεκαληηθά (βι. πξνεγνχκελν πίλαθα), ζηνλ  

πίλαθα (3) θαζψο θαη ζηε ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία, εμεηάδεηαη απνθιεηζηηθά ε 

πξαγκάησζε ή απνθπγή ησλ θσλεέλησλ, ρσξίο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ εκθάληζεο γηα θάζε 

κία απφ ηηο δνκέο.  

                                                      
17

Ζ πξφηαζε απηή βξίζθεη αληίζεηνπο ηνπο Cruttenden (1978) θαη Stoel-Gammon & Stemberger 

(1994), θάηη πνπ δελ ζα ζπδεηεζεί εδψ. 
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Ζ πην ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη ηα θσλήεληα /e/, /o/, /i/, θέξνπλ απφ κία απνπζία σο 

πξνο ηηο δνκέο πνπ θαηαγξάθνληαη (ζθνχξα θειηά), δίρσο, φκσο, λα πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα 

δνκή. Απφ ηελ άιιε, ην /a/ απαληάηαη ζε φιεο ηηο δνκέο θαη ην /u/ ζε θακία.  

 

Πίλαθαο 3. Πξνζσδηαθέο ζέζεηο πνπ απαληψληαη ηα θσλήεληα [Ζιηθία: 1;06.26-1;09.08) 

 ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ 
 

Μνλνζχιιαβεο 

(52%) 

Γηζχιιαβεο  

(46%) 

Σξηζχιιαβεο
18

 

(2%) 

Φωνήεντα [ζ] Σνληζκέλε  Σνλ/λε Άηνλε Σνλ/λε Άηνλε 

a √ √ √ √ √ 

o √ √ √  √ 

i  √ √ √ √ 

e √ √ √  √ 

u      

  

πλνςίδνληαο, i) ην θσλήελ /a/ ρξεζηκνπνηείηαη (κέζσ επελζέζεσλ ή αξκνληψλ) αθφκε θαη 

ζε πεξηβάιινληα πνπ δελ ζπλαληάηαη ζηνλ ππνθείκελν ηχπν (βι. πίλαθα 2), ii) είλαη ην 

κνλαδηθφ πνπ ππξνδνηεί αξκνλία θαη iii) εκθαλίδεηαη ήδε απφ ηα πξψηα εθθσλήκαηα ηνπ 

παηδηνχ ζε φιεο ηηο πξνζσδηαθέο ζέζεηο πνπ αληρλεχνληαη ζην αξρηθφ ζηάδην. Σα παξαπάλσ 

ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο πξφηαζεο φηη ην /a/ είλαη ην πιένλ ακαξθάξηζην θσλήελ
19

 ζηε 

γξακκαηηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ. ην αληίζεην άθξν ππνζέηνπκε φηη βξίζθεηαη ην 

θσλήελ /u/, ελψ ηα ππφινηπα ηξία θσλήεληα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ηνπνζεηνχληαη ζε 

ελδηάκεζεο ζέζεηο (βι. ζει. 31) σο πξνο ηνλ βαζκφ καξθαξίζκαηνο ζηε γξακκαηηθή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ. 

Σν θσλήελ /u/ θαηαγξάθεηαη ζε δχν κφιηο ζπιιαβέο ππνθείκελνπ ηχπνπ (βι. πίλαθα 2) έσο 

ηελ ειηθία ησλ 1;09.08, νη νπνίεο θαη απαιείθνληαη ζηνλ εμαγφκελν ηχπν (π.ρ. /γurunaci/ → 

['pa]). Απφ ηελ άιιε, ε  πξψηε εκθάληζε ηνπ /u/ ζε εμαγφκελν ηνπ παηδηνχ θαηαγξάθεηαη 

ζηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ, δχν κελψλ θαη δχν εκεξψλ, δειαδή αξθεηνχο κήλεο αξγφηεξα απφ 

ηα ππφινηπα θσλήεληα. Αθφκε θαη ηφηε φκσο, ην /u/ πξαγκαηψλεηαη ζε ζέζεηο αληηιεπηηθά 

θαη ςπρνγισζζνινγηθά εμέρνπζεο (Smith 1998, 1999), φπσο νη ηνληζκέλεο ζπιιαβέο ζην 

κέζνλ ή ζην ηέινο ηεο ιέμεο.  

ην ζεκείν απηφ, ππνζέηνπκε, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, φηη ην /u/ είλαη ην 

πιένλ καξθαξηζκέλν θσλήελ ζηε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ. Όληαο ιηγφηεξν ερεηηθφ απφ ηα 

                                                      
18

 Σα ηξηζχιιαβα εθθσλήκαηα αλήθνπλ ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε (Κάππα, πξνζ. 

επηθνηλσλία). Χζηφζν, πξνηείλνπκε λα ιεθζνχλ ππφςε (ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

επηρεηξεκαηνινγίαο) επεηδή πξαγκαηψλνληαη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηηο ππφινηπεο δνκέο πνπ 

εμεηάδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα (3).  
19

 εκεηψλεηαη φηη ν Jakobson (1968) επηζήκαλε φηη ην πξψην θσλήελ πνπ πξαγκαηψλεηαη ζηνλ 

παηδηθφ ιφγν είλαη ην /a/.  
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κεζαία θαη ην ρακειφ θσλήελ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, ε ππφζεζή 

καο είλαη φηη ην παηδί "δελ επηιέγεη"
20

 απηφ ην θσλήελ δηφηη ην αξρηθφ ζηάδην απνηειείηαη απφ 

ακαξθάξηζηεο δνκέο θαη πνιχ ερεηηθνχο θζφγγνπο (ζπρλά θαη σο απνηέιεζκα θσλνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ), ζηνηρεία αζχκβαηα κε ην πςειφ, νπίζζην θσλήελ /u/. 

Ζ εηθφλα πνπ ζθηαγξαθείηαη γηα ηα κεζαία θσλήεληα /e, o/ θαη ην πξφζζην πςειφ /i/ δελ είλαη 

μεθάζαξε. Παξά ηε κεγάιε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ /e/ (βάζεη ηνπ πίλαθα 2), ην γεγνλφο 

φηη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ερνκηκεηηθέο ιέμεηο δελ είλαη αζθαιέο θξηηήξην γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ καξθαξίζκαηνο. Αλ, κάιηζηα, ζπκεζνχκε φηη ζηηο πξψηεο 

ζπλαληήζεηο ε αιιειεπίδξαζε κε ην παηδί ζπκπεξηιάκβαλε αξθεηά παηρλίδηα θαη εηθφλεο κε 

δψα, ηφηε ε πξαγκάησζε ερνκηκεηηθψλ ιέμεσλ (θαη ηδηαίηεξα ηνπ ['be]) είλαη πνιχ πηζαλή.  

Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο ερνγξαθήζεηο θαηαγξάθεηαη θαη ην ζηξνγγπιφ θσλήελ /o/, ην νπνίν 

απαληάηαη ζε πεξηνξηζκέλα εμαγφκελα θαη πνηέ ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή ηξηζχιιαβεο ιέμεο. 

Σέινο, ην /i/ δελ εκθαλίδεηαη ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή κνλνζχιιαβεο ιέμεο αιιά θαηαγξάθεηαη 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ην /o/ (11/12 vs 6/7). 

Δπηζηξέθνληαο ζην δήηεκα ηεο αξκνλίαο, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην /a/ είλαη 

ν κνλαδηθφο ππξνδφηεο δηφηη είλαη ην πην ερεηηθφ θαη ακαξθάξηζην θσλήελ. Ζ παξνπζίαζε 

θαη ν επαθφινπζνο ζρνιηαζκφο ησλ δεδνκέλσλ θαλεξψλνπλ φηη θηλεηήξηνο κνριφο ηεο ελ 

ιφγσ θσλνινγηθήο δηαδηθαζίαο ζην αξρηθφ ζηάδην είλαη ε ερεηηθφηεηα θαη ην καξθάξηζκα 

ησλ θσλεέλησλ. Απφ ηελ άιιε, αξκνλία δελ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ κεζαίσλ ή/θαη 

πςειψλ θσλεέλησλ επεηδή, πέξαλ ηνπ ιηγφηεξν ερεηηθνχ θαη πιένλ καξθαξηζκέλνπ 

θσλήεληνο /u/, δελ έρεη θαζηεξσζεί ν βαζκφο καξθαξίζκαηνο αλάκεζα ζηα κεζαία θαη ην 

πξφζζην πςειφ /i/. Ζ ηειεπηαία ππφζεζε πξνθχπηεη αλ αλαινγηζηνχκε φηη ηα ζπγθεθξηκέλα 

θσλήεληα δελ θέξνπλ κεγάιεο δηαθνξέο σο πξνο ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο (δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε νη ερνκηκεηηθέο ιέμεηο κε ην /e/), ηελ πεξίνδν εκθάληζεο, ηελ ερεηηθφηεηα θαη ηηο 

πξνζσδηαθέο ζέζεηο πνπ απαληψληαη: θάπνηε "επηθξαηεί" ην έλα θαη άιινηε ην άιιν. 

Αληηζέησο, ηα θσλήεληα /a/ θαη /u/ είλαη ζαθέο φηη ηνπνζεηνχληαη ζηα δχν άθξα ηεο θιίκαθαο 

καξθαξίζκαηνο. 

 Τπνγξακκίδεηαη φηη δελ έρνπκε πξνζδηνξίζεη αλ ηα θσλήεληα /e/, /o/ θαη /i/ είλαη 

ηζνδχλακα ή κε πξνζδηνξηζκέλα σο πξνο ηνλ βαζκφ καξθαξίζκαηνο. ηελ πξψηε απφ ηηο δχν 

εθδνρέο (εάλ δειαδή είλαη ηζνδχλακα) πηζαλφλ λα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ αξκνληθά 

πεξηβάιινληα κεηαμχ ηνπο, φηαλ ζηελ δεχηεξε δελ πξνβιέπνληαη (κε πξνζδηνξηζκέλα). 

Σειηθψο, ην φηη δελ θαηαγξάθνληαη αξκνλίεο ζε ζπλδπαζκφ κε πξναλαθεξφκελεο 

παξαηεξήζεηο πνπ δελ μεθαζαξίδνπλ ην ηνπίν, καο θαηεπζχλνπλ πξνο ηελ ππφζεζε φηη δελ 

ππάξρεη ζαθήο ηεξάξρεζε κεηαμχ ηνπο. 

                                                      
20

 Γηα ηελ έλλνηα ηεο επιλεκηικόηηηαρ (selectivity) νξηζκέλσλ δνκψλ θαη ηεο απνθπγήο άιισλ (θαζψο 

θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία) βι. Cohen (2012). 
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Απφ ηελ παξαπάλσ ειιηπή ηεξαξρία πξνβιέπεηαη φηη ε αξκνλία κπνξεί λα πξνθχςεη κε δχν 

ηξφπνπο (δεδνκέλνπ φηη εμαξηάηαη απφ ην καξθάξηζκα θαη ηελ ερεηηθφηεηα):  

(α) κε ππξνδφηε ην πιένλ ακαξθάξηζην /a/ θαη ζηφρνπο έλα απφ φια ηα ππφινηπα θσλήεληα,  

(β) κε ππξνδφηε έλα απφ ηα /e/, /i/, /o/ θαη ζηφρν ην πιένλ καξθαξηζκέλν θσλήελ /u/. 

 Έρνπκε ήδε παξαηεξήζεη φηη ε πξψηε πξφβιεςε επηβεβαηψλεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ ε αξκνλία 

ζπλδπάδεη ηελ αξρή ηεο αξζξσηηθήο γεηηλίαζεο θαη ηα θσλήεληα πνπ ζπκκεηέρνπλ δελ έρνπλ 

δηαθνξά κεγαιχηεξε ηνπ ελφο βαζκνχ σο πξνο ηελ ερεηηθφηεηα (άξα, ην /a/ ζηνρεχεη κφλν 

κεζαία θσλήεληα θαη φρη ην πςειφ /i/). Ζ δεχηεξε πξφβιεςε δελ επαιεζεχεηαη ζην αξρηθφ 

ζηάδην. Χζηφζν, επαιεζεχεηαη  ζηελ πξψηκε θάζε ηνπ ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ δηφηη ηφηε αξρίδεη 

λα πξαγκαηψλεηαη ε ζπιιαβηθή ζέζε ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη (σο input) ην θσλήελ /u/. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ, δχν κελψλ θαη δεθαέμη εκεξψλ, ην παηδί 

πξαγκαηψλεη ηε ιέμε /pu'laci/ σο [i'taci], φηαλ ζην αξρηθφ ζηάδην νη δχν (ζπλνιηθά) ζπιιαβέο 

κε /u/ απαιείθνληαλ. Μάιηζηα, ην ελ ιφγσ αξκνληθφ πεξηβάιινλ ζπλαληάηαη θαη ζηηο 

επφκελεο ζπλαληήζεηο θαη δελ ζεσξείηαη ηπραίν. Αξγφηεξα, πξνθχπηεη θαη αξκνλία κε 

ππξνδφηε ην /o/ θαη ζηφρν ην /u/ (π.ρ. /'tuto/→ ['toto]), ελψ ην /e/ δελ ζηνρεχεη πνηέ ην /u/ 

δηφηη δελ κνηξάδνληαη πνιιά Γ.Υ. θαη δελ γεηηληάδνπλ αξζξσηηθά. 

πλνςίδνληαο: 

Ζ αξκνλία ππξνδνηείηαη κφλν απφ ην πην ακαξθάξηζην θαη πιένλ ερεηηθφ θσλήελ /a/ θαη 

ζηνρεχεη κφλν ηνπο πην παξεκθεξείο σο πξνο ηα Γ.Υ. ζηφρνπο, δειαδή ηα κεζαία θσλήεληα. 

Σα θσλήεληα /e/, /o/ θαη /i/ φληαο κεηαμχ ηνπο κε-ηεξαξρεκέλα σο πξνο ηνλ βαζκφ 

καξθαξίζκαηνο δελ ιεηηνπξγνχλ σο ππξνδφηεο αξκνλίαο ζηελ πξψηκε γξακκαηηθή ηνπ 

παηδηνχ. Τπνςήθηνο ζηφρνο ησλ παξαπάλσ θσλεέλησλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην θσλήελ /u/, 

ην νπνίν, φκσο, δελ εκθαλίδεηαη ζην αξρηθφ ζηάδην δηφηη είλαη πνιχ καξθαξηζκέλν θαη 

ιηγφηεξν ερεηηθφ απφ ηα πξφζζηα θαη ην ρακειφ θσλήελ. ην επφκελν αλαπηπμηαθφ ζηάδην 

(βι. ελφηεηα 4.2), κφλν ην /i/ θαη ην /o/ ζηνρεχνπλ ην /u/ δηφηη θέξνπλ πεξηζζφηεξα θνηλά 

Γ.Υ. κε απηφ (γεηηλίαζε σο πξνο ην χςνο).  
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4.1.1.2. Σνληζκόο, Πεδίν, Καηεύζπλζε 

 

Ζ βαζηθή παξαηήξεζε γηα ηα δεδνκέλα ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ είλαη φηη ε αξκνλία 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην πεδίν ηνπ πφδα. Δηδηθφηεξα, ηα δηζχιιαβα εθθσλήκαηα 

ζρεκαηίδνπλ ηξνρατθφ ή ηακβηθφ πφδα κε ηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή ζηελ παξαιήγνπζα ή ζηε 

ιήγνπζα αληίζηνηρα.  

ην αξρηθφ ζηάδην ηεο θαηάθηεζεο ν ηνληζκφο δελ θαίλεηαη λα παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν σο πξνο 

ηελ αλάπηπμε αξκνληθνχ πεδίνπ: ην θσλήελ /a/ -είηε ηνληζκέλν (26f), είηε άηνλν (26a-e, g)- 

απνηειεί πάληα ηνλ ππξνδφηε θαη πνηέ ηνλ ζηφρν ηεο αξκνλίαο.  

 

(26) Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη  

a) ka.'re.kla  'ja.la   1;09.08  'θαξέθια' 

b) ka.'re.kla  'ga.ɟa   1;09.08  'θαξέθια' 

c) ko.'pe.la  'pa.ʎa (κ)  2;02.02  'θνπέια' 

d) ko.'pe.la  'pa.la   2;02.02  'θνπέια' 

e) 'vol.ta   'pa.ta   2;02.02  'βφιηα' 

f) 'ba.ɲo   'pa.ja   2;02.02  'κπάλην' 

g) tra.'xter   ka.'ta (κ)  2;02.02  'ηξαρηέξ' 

 

Οη ηνληζκέλεο ζπιιαβέο ζεσξνχληαη αληηιεπηηθά θαη ςπρνγισζζνινγηθά εμέρνπζεο (Smith, 

1998, 1999). Ζ Walker (2011: 15) παξαζέηεη νξηζκέλα παξαδείγκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε 

δεζπφδνπζα ζέζε ηνπο έλαληη ησλ άηνλσλ ζπιιαβψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ηνληζκέλεο 

ζπιιαβέο αληηζηέθνληαη ζηελ απαινηθή θαηά ηε γισζζηθή αιιαγή ή ηε γισζζηθή 

θαηάθηεζε. Δπίζεο, αληηζηέθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ραξαθηεξηζηηθψλ ή ηεκαρίσλ 

ηνπο, δηαηεξνχλ ηηο αληηζέζεηο ηνπο θαη δελ απνηεινχλ ζηφρν άιισλ θσλνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, φπσο ε κεηάζεζε. 

ην πεδίν ηεο αξκνλίαο, ην θσλήελ ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο ελδέρεηαη λα ειέγρεη ηελ 

αξκνλία (Beckman 1998), ή λα απνηειεί ηνλ ζηφρν ηεο (Walker 2005). ηα δηθά καο 

δεδνκέλα αληρλεχνληαη θαη ηα δχν κνηίβα, ζε βαζκφ αλάινγν κε ηελ αλαπηπμηαθή θάζε πνπ 

βξίζθεηαη ην παηδί. Έηζη, ζην αξρηθφ ζηάδην επηθξαηνχλ ηα ακαξθάξηζηα ηεκάρηα, αθφκε θη 

φηαλ ην θφζηνο είλαη νη αιιαγέο ζε Γ.Υ. ή/θαη ηεκάρηα εμερνπζψλ ζέζεσλ (π.ρ. ηνληζκέλεο 

ζπιιαβέο ή αξρή ιέμεο). Αλ ζην αξρηθφ ζηάδην ε αξκνλία θαζνξίδεηαη απφ ην καξθάξηζκα 

θαη ηελ ερεηηθφηεηα, ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε ε αξκνλία ειέγρεηαη θπξίσο απφ ηα 

θσλήεληα ησλ ηζρπξψλ ζπιιαβψλ (π.ρ. ε ηνληζκέλε). 

Ζ γεληθή παξαηήξεζε γηα ηα παξαδείγκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη παξαπάλσ είλαη φηη ην /a/ 

ζηνρεχεη ην θσλήελ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θεθαιή ηνπ πφδα, δειαδή ζηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή 

(εθηφο απφ ην 26f). Έηζη, κέζσ ηεο αξκνλίαο ην θσλήελ ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο γίλεηαη 
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ερεηηθφηεξν. Τπνζηεξίδνπκε φηη ζηηο πξψηκεο πξαγκαηψζεηο ηνπ παηδηνχ ην /a/ επηθξαηεί ζε 

νπνηαδήπνηε ζπιιαβή εληφο ηνπ πφδα δηφηη είλαη ην πην ακαξθάξηζην θαη ερεηηθφ θσλήελ. ε 

απηφ ην ζηάδην, ε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ θπβεξλάηαη απφ πεξηνξηζκνχο καξθαξηζκέλεο 

δνκήο, νη νπνίν θαη απαηηνχλ φζν ην δπλαηφλ ακαξθάξηζηα θαη ερεηηθά θσλήεληα εληφο ησλ 

ππξήλσλ ησλ ζπιιαβψλ. Παξάιιεια, νη πεξηνξηζκνί πηζηφηεηαο είλαη ρακειά 

δηαβαζκηζκέλνη κε απνηέιεζκα ηελ αλάδπζε ακαξθάξηζησλ δνκψλ
21

 αθφκε θαη ζε 

αληηιεπηηθά εμέρνπζεο ζέζεηο, φπσο νη ηνληζκέλεο ζπιιαβέο.  

Ζ ππνρσξεηηθή θαηεχζπλζε ηεο αξκνλίαο θπξηαξρεί ζηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη 

ε παξαηήξεζε απηή αθνξά νιφθιεξε ηελ πεξίνδν θαηαγξαθήο ηνπ απζφξκεηνπ ιφγνπ ηνπ 

παηδηνχ. ην αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο, ε θαηεχζπλζε δελ απνηειεί θπξίαξρν παξάγνληα σο 

πξνο ηελ αλάπηπμε αξκνληθνχ πεδίνπ: ελψ, ινηπφλ, ζηελ πιεηνςεθία ησλ δεδνκέλσλ ε 

θαηεχζπλζε είλαη ππνρσξεηηθή (βι. 26a-e), ηα παξαδείγκαηα (26f-g) θαλεξψλoπλ φηη ν ιφγνο 

αλάπηπμεο αξκνληθνχ πεδίνπ ζρεηίδεηαη κε ην καξθάξηζκα θαη ηελ ερεηηθφηεηα, θαη φρη ηελ 

επζπγξάκκηζε ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ (απνθιεηζηηθά) απφ ην έλα άθξν ηεο ιέμεο ζην άιιν. 

Πξνηνχ πεξάζνπκε ζηηο παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ θσλεεληηθή αξκνλία ζηελ 

ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε, νθείινπκε λα εζηηάζνπκε ζε κεξηθά αθφκε ζεκεία ηεο 

χζηεξεο θάζεο ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ. 

Ζ ειηθηαθή θάζε εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο εληφο ηνπ 

επξχηεξνπ -ρξνληθά- αξρηθνχ ζηαδίνπ εθηείλεηαη απφ ηελ ειηθία ησλ 1;09.08 έσο ηελ ειηθία 

ησλ 2;02.02. Ζ ειηθία ησλ 2;02.02 ζεκαηνδνηεί ηελ πζηεξφηεξε θάζε ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ 

θαη ηελ κεηάβαζε ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε θαζψο ε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ 

κεηαβάιιεηαη αηζζεηά (π.ρ. εκθάληζε πξνζηξηβφκελσλ θζφγγσλ ή άιισλ καξθαξηζκέλσλ 

ηεκαρίσλ ζε πξνζσδηαθέο ζέζεηο πνπ δελ αληρλεχνληαλ ζε πξνεγνχκελν ζηάδην)
22

. 

ε νιφθιεξν ην ρξνληθφ θάζκα ηεο χζηεξεο θάζεο ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ (1;09.03-2;02.02) 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κφιηο 4 ζπλαληήζεηο κε ην παηδί, απφ ηηο νπνίεο θαηαγξάθζεθαλ 

ζπλνιηθά 110 εθθσλήκαηα. Απφ ηα 110 εθθσλήκαηα, ηα 45 απνηεινχληαη απφ δηζχιιαβεο 

πξαγκαηψζεηο, δειαδή απφ ηξνρατθνχο ή ηακβηθνχο πφδεο. Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα 

ππνςήθηα πεξηβάιινληα αλάπηπμεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο, νθείινπκε λα εμεηάζνπκε ηηο 

αθνινπζίεο θσλεέλησλ πνπ απαληψληαη ζε απηά. Όπσο ζεκεηψλεηαη ζηνλ πίλαθα (4), απφ ηα 

45 δηζχιιαβα εθθσλήκαηα, ηα 9 αθνξνχλ ηε θσλνινγηθή δηαδηθαζία ηεο αξκνλίαο (7 απφ ην 

αξρηθφ ζηάδην θαη 2 απφ ηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε), ελψ ηα 13 θέξνπλ δχν ίδηα 

θσλήεληα (π.ρ. ['bala]). Πξφθεηηαη γηα ζπλνιηθά 22 "αξκνληθέο" κνξθέο, νη νπνίεο θαη 

απνηππψλνπλ ηε γεληθφηεξε πξνηίκεζε γηα αξκνληθά πεξηβάιινληα (φπσο έρεη ππνζηεξίμεη 

                                                      
21

 Πξφθεηηαη γηα ην θαηλφκελν ηεο ανάδςζηρ ηος αμαπκάπιζηος (emergence of the unmarked / TETU, 

McCarthy & Prince (1994)). 
22

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο κίαο ή ηεο άιιεο αλαπηπμηαθήο θάζεο (ή ηνπ ζηαδίνπ) δελ είλαη ηειεζίδηθνο 

θαη δελ κπνξεί λα απνδνζεί κε απφιπηε αθξίβεηα, δεδνκέλνπ φηη θαηαγξάθνληαη απξφζκελεο αιιαγέο 

θαη πνιιαπιέο παιηλδξνκήζεηο ζηε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ. 
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γηα ην αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο ν Cohen 2012), είηε σο απνηέιεζκα αξκνλίαο, είηε σο 

πηζηά εθθσλήκαηα ιέμεσλ-ζηφρσλ κε δχν ίδηα θσλήεληα. 

 

Πίλαθαο 4 

Πεξίνδνο Γηζύιιαβα Δθθσλήκαηα 

Ύζηεξε Φάζε Αξρηθνχ ζηαδίνπ 

(ειηθηαθή θάζε: 1;09.03 - 2;02.02) 

Αξκνλίεο 

9 / 45 (20%) 

Ίδηα θσλήεληα 

13 / 46 (28%) 

ύλνιν 22 / 45 (48%) 

 

 

4.2 Eλδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε 

 Ζιηθία: 2;02.02- 2;09.12 

Ζ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ εκθάληζε πην καξθαξηζκέλσλ 

δνκψλ θαη ηεκαρίσλ (McCarthy & Prince 1986, 1990, Demuth & Fee1995, Κάππα, ππφ 

έθδνζε). ην πιαίζην ηεο Θευπίαρ ηος Βέληιζηος (Optimality Theory, Prince & Smolensky 

1993), ππνζηεξίδεηαη φηη νη πεξηνξηζκνί πηζηφηεηαο «πξνβηβάδνληαη» ζε πςειφηεξεο ζέζεηο 

ηεο ηεξάξρεζεο πεξηνξηζκψλ, ελψ νη πεξηνξηζκνί καξθαξηζκέλεο δνκήο αξρίδνπλ λα 

«ππνβηβάδνληαη». Χο απνηέιεζκα, ηα εθθσλήκαηα ηεο ελδηάκεζεο αλαπηπμηαθήο θάζεο 

θέξνπλ θαη πην ζχλζεηεο πξνζσδηαθέο δνκέο ζε ζρέζε κε απηά ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ (27). 

 

(27) Αξρηθφ ηάδην   Πξψηκε Δλδηάκεζε Αλαπηπμηαθή Φάζε 

 Φ    Φ, Φ, Φ, Φ 

      (Kappa 2009, Tzakosta & Kappa 2008) 

 

Χο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, νξηζκέλνη εξεπλεηέο (Tzakosta 2003, Kappa 

2009) έρνπλ πξνζδηνξίζεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο δνκέο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ ελδηάκεζε 

αλαπηπμηαθή θάζε. Γηα παξάδεηγκα
23

, ηα δηαξθή ζχκθσλα (φπσο ηα /f/, /γ/, /ҫ/ ζηα 

παξαδείγκαηα 28a-c θαη 29b), ηηο εμφδνπο ζπιιαβψλ (28c, 29b), ηηο ζχλζεηεο εκβάζεηο (28a, 

29a-b), ηνπο πξνζηξηβφκελνπο θζφγγνπο θαη ηηο πξαγκαηψζεηο κε πεξηζζφηεξεο ησλ δχν 

ζπιιαβψλ (28a-b, 29c).  

 

(28) Γεδνκέλα απφ Tzakosta (2003) 

  Σύπνο ελήιηθα  Σύπνο παηδηνύ  Ηιηθία  Γισζζάξη 

 a. /zoγra'fҫa/  [γνγa'fҫa]  2;05.16 (Ma) 'δσγξαθηά' 

 b. /'farmako/   ['famako]   2,07.28 (Ma) 'θάξκαθν' 

 c. /δu'ʎes/   [γu'jeҫ]   2;08.15 (Ma) 'δνπιεηέο' 

                                                      
23

 Οη θζφγγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ιφγνο καξθάξνληαη κε έληνλε γξαθή ζηα παξαδείγκαηα 28-30. 
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(29) Γεδνκέλα απφ Kappa (2009) 

  Σύπνο ελήιηθα  Σύπνο παηδηνύ  Ηιηθία  Γισζζάξη

 a. /'kukla/   ['kukla]   1;09 (Μ) 'θνχθια' 

 b. /mi'kros/  [mi'kroҫ]  2;00.06 (Μ) 'κηθξφο 

 c. /'citrino/  ['citino]   1;08, 17 (Μ) 'θίηξηλν' 

 

Οη παξαπάλσ δνκέο αληρλεχνληαη θαη ζηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηδίσο κεηά ηελ 

ειηθία ησλ 2;02.02. Πξφθεηηαη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη θαη ην πην 

καξθαξηζκέλν, φπσο ππνζηεξίρζεθε πξνεγνπκέλσο, θσλήελ /u/.  

 

(30) Γεδνκέλα απφ ηελ παξνύζα έξεπλα - Πξαγκαηψζεηο καξθαξηζκέλσλ ηεκαρίσλ/δνκψλ: 

 

(a)Σξηβφκελα ζχκθσλα-θσλήελ /u/ 

 Σύπνο ελήιηθα  Σύπνο παηδηνύ  Ηιηθία  Γισζζάξη 

 /ʎo.'da.ri/  [ma.'δa.li]  2;02.02  'ιηνληάξη' 

 /'blu.za/   ['vu.ɟ̠a]   2;02.02  'κπινχδα' 

 

(b) Έμνδνο ζην ηέινο ηεο ιέμεο 

 Σύπνο ελήιηθα  Σύπνο παηδηνύ  Ηιηθία  Γισζζάξη 

 /xta.'po.ði/  [ba.'bob]  2;03.01  'ρηαπφδη' 

 /ba.ˈbas/  [be.ˈbap]  2;03.22  'κπακπάο' 

 

(c) χλζεηε Έκβαζε 

 Σύπνο ελήιηθα  Σύπνο παηδηνύ  Ηιηθία  Γισζζάξη 

 /'tur.ta/   ['tu.ζta]   2;02.16  'ηνχξηα' 

 /ˈpli.o/   [ˈpli.jo]   2;03.27  'πινίν' 

 

(d)Πξνζηξηβφκελνη θζφγγνη 

 Σύπνο ελήιηθα  Σύπνο παηδηνύ  Ηιηθία  Γισζζάξη 

 /'te.los/   ['t
s
e.ta]   2;02.18  'ηέινο' 

 /'ta.ksi/   ['ta.t
s
i] (κ)  2;02.09  'ηάμε' 

 /ˈji.ri.ze/  [ˈji.ri.d
z
e]  2;03.15  'γχξηδε' 

 

(e)Σξηζχιιαβα/Σεηξαζχιιαβα Δθθσλήκαηα 

 Σύπνο ελήιηθα  Σύπνο παηδηνύ  Ηιηθία  Γισζζάξη 

 /ko.ri.'tsa.ci/  [ko.'ka.ci]  2;02.11  'θνξηηζάθη' 



37 

 

 /ko.li.'ba.i/  [ci.li.'ta.i]  2;02.18  'θνιπκπάεη' 

 

Παξάιιεια, θαη ηδηαίηεξα ζηηο πξψηκεο πξαγκαηψζεηο ηνπ ελδηάκεζνπ αλαπηπμηαθνχ 

ζηαδίνπ, παξαηεξνχληαη παιηλδξνκήζεηο ηεο γξακκαηηθήο ηνπ παηδηνχ ζε πξνγελέζηεξεο 

ακαξθάξηζηεο δνκέο (π.ρ. /a'fto/ → ['to], ειηθία: 2;02.18, /ka.'pe.lo/ → ['pe.lo], ειηθία: 

2;02.09). 

 

 

4.2.1 Φσλεεληηθή Αξκνλία θαηά ηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε 

 

ε έλα γεληθφ πιαίζην ζρεδφλ φια ηα θσλήεληα ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά θαηά ηελ 

ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε. Με ηνλ φξν παπαγυγικά αλαθεξφκαζηε ζηα δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα εκθάληζεο, φπσο ζε ηνληζκέλεο-άηνλεο ζπιιαβέο, ζηελ αξρή, ζην κέζνλ ή ζην 

ηέινο ιέμεο, ζε δηζχιιαβεο ή ηξηζχιιαβεο ιέμεηο. εκεηψλεηαη φηη κφλν ην θσλήελ /u/ 

εκθαλίδεηαη αξθεηά αξγφηεξα απφ ηα ππφινηπα θσλήεληα. πγθεθξηκέλα, γηα πξψηε θνξά 

θαηαγξάθεηαη ζηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ θαη δχν κελψλ θαη απνθιεηζηηθά ζε ηνληζκέλε 

ζπιιαβή: αξρηθψο ζην κέζνλ ιέμεο (π.ρ. [pa.'pu.ta] 'παπνχηζηα') θαη έπεηηα ζηελ αξρή (π.ρ. 

['vu.ɟa] 'κπινχδα') ή ζην ηέινο (π.ρ. [pa.'pu] 'παπνχηζηα')
24

. Μεξηθέο εκέξεο αξγφηεξα, ην /u/ 

πξαγκαηψλεηαη ζε άηνλε ζπιιαβή ζην ηέινο ιέμεο (π.ρ. ['ko.lu] 'θιφνπλ'), θαη ηειηθψο ζε 

άηνλε ζπιιαβή ζην κέζνλ (π.ρ. ['fi.nu.me] 'πίλνπκε') θαη ζηελ αξρή ηεο ιέμεο (π.ρ. [lu.'lu.ɟa] 

'ινπινχδηα'). Πάλησο, κία ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη αξθεηή γηα λα 

παξαηεξήζεη θαλείο φηη ε εκθάληζε ηνπ /u/ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε γηα έλα επξχ ειηθηαθφ 

θάζκα. Αλ ζε φια ηα παξαπάλσ πξνζζέζνπκε ηελ παξαηήξεζε φηη ην /u/ δελ πξνθαιεί πνηέ 

αξκνλία, αληηζέησο ελίνηε απνηειεί ηνλ ζηφρν ελφο πξφζζηνπ πςεινχ ή νπίζζηνπ κεζαίνπ 

θσλήεληνο, νδεγνχκαζηε θαη πάιη ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα φηη ην /u/ είλαη ην πην 

καξθαξηζκέλν θσλήελ ζηε γξακκαηηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ. 

Δθηφο απφ ηελ εκθάληζε καξθαξηζκέλσλ δνκψλ, ε ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάθηεζε ησλ πξνζσδηαθψλ ιέμεσλ (Demuth 1995, Fee 1995). ηελ 

παξνχζα έξεπλα, απφ ηελ ειηθία ησλ δχν ρξφλσλ θαη ηεζζάξσλ κελψλ πεξίπνπ, θαη παξά ηηο 

φπνηεο νπηζζνδξνκήζεηο, ην ππνθείκελν πξαγκαηψλεη ζπζηεκαηηθά ηξηζχιιαβεο ιέμεηο, ελψ 

απμάλεηαη ε πνιππινθφηεηα θαη ην καξθάξηζκα ησλ δηζχιιαβσλ (π.ρ. πξνζηξηβφκελνη 

θζφγγνη ζε εκβάζεηο, ηξηβφκελα θαη πγξά ζχκθσλα). Σελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, έλα 

ηξηζχιιαβν εμαγφκελν ελδέρεηαη λα απνηειεί πξαγκάησζε είηε κίαο απνθνκκέλεο 

                                                      
24

 ηελ ίδηα ειηθία πξαγκαηψλεηαη κία θνξά ζε άηνλε ζπιιαβή αξρή ηεο ιέμεο (π.ρ. [nu.'nu.i] 

'ινπινχδη') κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αλαδηπιαζηαζκνχ. 
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ηεηξαζχιιαβεο ιέμεο, είηε κίαο ηξηζχιιαβεο ιέμεο-ζηφρνπ
25

 (πηζηφηεηα). Ο θνηλφο 

παξνλνκαζηήο, σο πξνο ηελ πξνζσδηαθή ηεξαξρία, είλαη φηη ην θσλνινγηθφ πεδίν έρεη 

επεθηαζεί απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν δηζχιιαβν πφδα (δειαδή ηελ ειάρηζηε πξνζσδηαθή ιέμε) 

ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ ζηελ πην ζχλζεηε πξνζσδηαθή ιέμε. Απηφ, αζθαιψο, ζπλεπάγεηαη φηη ε 

πξνζσδηαθή ιέμε είλαη ππνςήθην πεδίν γηα ηελ αλάπηπμε θσλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ε 

αξκνλία θσλεέλησλ. 

 

 

4.2.1.1 Πεδίν, Ππξνδόηεο, ηόρνη  

 

ην ζεκείν απηφ ζα επηθεληξσζνχκε θαη πάιη ζην θαηλφκελν ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο, 

εζηηάδνληαο ζηα θσλεεληηθά ηεκάρηα, ζην πεδίν, ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηνπο ππξνδφηεο. 

Ζ πξψηε εκθάληζε αξκνληθνχ πεδίνπ εληφο κεγαιχηεξεο πξνζσδηαθήο κνλάδαο απφ ηνλ 

πφδα, θαηαγξάθεηαη ζηελ πξψηκε ειηθηαθή θάζε ηνπ ελδηάκεζνπ αλαπηπμηαθνχ ζηαδίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ε ιέμε /ʎo.'da.ri/ πξαγκαηψλεηαη σο [ma.'δa.li] ζηελ ειηθία ησλ 26 κελψλ. Ζ 

επηθξάηεζε ηνπ θσλήεληνο /a/ έρεη παξαηεξεζεί απφ ην αξρηθφ ζηάδην ηεο θαηάθηεζεο θαη 

απνδφζεθε ζε ιφγνπο καξθαξίζκαηνο θαη ερεηηθφηεηαο. Σα πξψηκα εθθσλήκαηα ηεο 

ελδηάκεζεο αλαπηπμηαθήο θάζεο πξνδίδνπλ ηε ζπλέρεηα κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ 

ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ. Aπφ ηελ άιιε, φπσο ζα θαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα, ην ζεκείν θαηαηεζέλ 

ηεο ελδηάκεζεο αλαπηπμηαθήο θάζεο αλαθνξηθά κε ηελ θσλεεληηθή αξκνλία είλαη ε 

πξνζσδηαθή ζέζε πνπ βξίζθνληαη ηα θσλήεληα. 

 

Φσλήελ /a/ 

Σν θσλήελ /a/ είλαη ππξνδφηεο γηα ην 23.66% (53/224) ησλ πεξηπηψζεσλ Φ.Α. πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ καο. Απφ ηα 53 αξκνληθά πεξηβάιινληα κε 

ππξνδφηε ην /a/, ηα 7 εληάζζνληαη ζην αξρηθφ ζηάδην, ελψ ηα ππφινηπα 46 ζηελ ελδηάκεζε 

αλαπηπμηαθή θάζε.  

Μεηάμπ ησλ 46 αξκνληθψλ εθθσλεκάησλ, κφιηο ηα 7 (15.2%) έρνπλ σο ζηφρν έλα πςειφ 

θσλήελ (πξφθεηηαη γηα κία αθφκε έλδεημε γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο ππφζεζεο πεξί γεηηλίαζεο 

σο πξνο ην χςνο). Απφ ηηο ππφινηπεο 39 πεξηπηψζεηο κε ζηφρν έλα απφ ηα κεζαία θσλήεληα, 

νη 16 αθνξνχλ ην /o/ (34.7%) θαη νη 23 (50%) ην /e/. Αθνινπζεί ν ζρεηηθφο δηαρσξηζκφο. 

 

(31) Ππξνδφηεο: /a/ - ηφρνο: /o/ (16/46)  

 Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη 

a) ʎo.'da.ri  ma.'δa.li  2;02.02  'ιηνληάξη' 

                                                      
25

Kαηά ηελ Demuth (1995:3) πξφθεηηαη γηα ην ζηάδην 3 ηεο πξνζσδηαθήο αλάπηπμεο. Σν 4ν ζηάδην 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πηζηφηεηα σο πξνο ηελ πξαγκάησζε πνιπζχιιαβσλ ιέμεσλ. 
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b) 'δν.dja   'a.da (κ)  2;02.09  'δφληηα' 

c) fo.'ta.ci   pa.'ta.ci   2;02.11  'θσηάθη' 

d) po.'tir.ja  ɲa.'pa.ta  2;02.11  'πνηήξηα' 

e) po.'pa.ci  pa.'pa.ci  2;03.08  'πσπάθη' 

f) pa.de.ˈlo.ni  ma.ˈna.ni  2;03.13  'παληειφλη' 

g) me.ˈγa.lo  be.ˈda.ja  2;04.28  'κεγάιν' 

h) ˈka.to   ˈka.ta   2;06.13  'θάησ' 

i) ðe go.ˈla.i  e ka.ˈla.i (κ)  2;06.20  'δεθνιιάεη' 

j) fo.'tҫa   ka.'ca   2;06.27  'θσηηά' 

k) ca.'fto   ca.'ta   2;07.06  'θη απηφ' 

l) por.to.ka.'li  a.ka.'li   2;07.13  'πνξηνθαιί' 

m) pro.va.'ta.ci  pa.na.'na.ci  2;07.13  'πξνβαηάθη' 

n) ma.ka.'ro.ɲa  ka.ka.'ja.na  2;07.13  'καθαξφληα' 

o) ko.'tu.la  a.'tu.la (κ)  2;07.13  'θνηνχια' 

p) to 'a.lo?  ka.
i
.'a.jo?  2;08.28  'ην άιιν' 

 

ην αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο απνθιεηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε αξκνληθνχ 

πεδίνπ είλαη ην καξθάξηζκα θαη ε ερεηηθφηεηα ησλ θσλεέλησλ. Ζ κεηάβαζε ζηελ ελδηάκεζε 

αλαπηπμηαθή θάζε ζπλνδεχεηαη κε ηελ πξνζζήθε ελφο αθφκε παξάγνληα: ησλ πξνζσδηαθά 

"ηζρπξψλ" ζέζεσλ, δειαδή ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο θαη ηεο ζπιιαβήο ζην δεμί άθξν ηεο 

ιέμεο. Πξφθεηηαη γηα κία γελίθεπζε πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαζπλζέζνπκε ζηαδηαθά, 

εμεηάδνληαο ηνπο ππξνδφηεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πξνζσδηαθή ζέζε αλάπηπμεο Φ.Α.. 

 Σν νπίζζην ζηξνγγπιφ θσλήελ /o/ απνηειεί ζηφρν ηνπ /a/ απφ ην αξρηθφ ζηάδην. Σν 

λέν ζηνηρείν ηεο ελδηάκεζεο αλαπηπμηαθήο θάζεο είλαη ε επέθηαζε ηεο αξκνλίαο ζε 

πξνζσδηαθφ πεδίν κεγαιχηεξν ηνπ πφδα. ηα παξαδείγκαηα (31a, c-f, i, l, m, o, p) (10/16) 

αληρλεχνληαη ηξηζχιιαβα ή ηεηξαζχιιαβα εθθσλήκαηα κε ηνλ ππξνδφηε ζπλήζσο ζηελ 

θεθαιή ή ζηελ άηνλε ζπιιαβή ηνπ ηξνρατθνχ πφδα θαη ζπαληφηεξα ζηελ άηνλε ζπιιαβή 

ηακβηθνχ πφδα. πγθεθξηκέλα, ζηα παξαδείγκαηα (31a, c-e, i, m, p) (7/10) ε ππξνδφηεζε ηεο 

αξκνλίαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή θαη ν ζηφρνο βξίζθεηαη ζηελ 

ζπιιαβή αξηζηεξά ηεο (π.ρ. /fo'taci/ → [pa'taci]). ηα ππφινηπα 3 (31f, l, o) απφ ηα ζπλνιηθά 

10 παξαδείγκαηα πνπ εκπιέθνπλ ηελ επξχηεξε θσλνινγηθή κνλάδα ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο, 

ν ππξνδφηεο (/a/) βξίζθεηαη ζηελ άηνλε ζπιιαβή ηνπ ηακβηθνχ (31l) ή ηξνρατθνχ πφδα (31o), 

ή εθηφο πφδα (31f). ηνλ πίλαθα (5) ζπλνςίδνληαη νη πξναλαθεξφκελεο ζέζεηο ππξνδφηεζεο. 

 

 

Πίλαθαο 5 



40 

 

 

 

Θέζε Ππξνδόηε /a/ - ηόρνο /o/ 

Πεδίν: Πξνζσδηαθή Λέμε 

 

 
Κεθαιή 

Σξνρατθνχ Πφδα 

Κεθαιή 

Ηακβηθνχ 

Πφδα 

Άηνλε 

ζπιιαβή 

Σξνρατθνχ 

Πφδα 

Άηνλε 

ζπιιαβή 

Ηακβηθνχ 

Πφδα 

Δθηφο 

Πφδα 

 

Παξάδεηγκα 

 

 

a, c-e, i, m ,p 

 

 

- 

 

 

o 

 

 

l 

 

 

f 

 

 

ηα ελαπνκείλαληα (6/16) παξαδείγκαηα ε αξκνλία πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ ηξνρατθνχ ή 

ηνπ ηακβηθνχ πφδα. Απηφ πνπ πξέπεη λα ζρνιηαζηεί είλαη ν παξάγνληαο ηνπ ηνληζκνχ: ζηα 

παξαδείγκαηα (31f, h, j) ην θσλήελ ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο ππξνδνηεί αξκνλία πξνο ηα 

δεμηά (π.ρ. /'kato/ → ['kata]) ή πξνο ηα αξηζηεξά (π.ρ. /fo.'tҫa/ → [ka.'ca]), ελψ ζηα 

παξαδείγκαηα (31b, k, n) ην θσλήελ ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο είλαη ν ζηφρνο (π.ρ. παξάδ. 2. 

/'δν.dja/ → ['a.da]). 

πγθεληξσηηθά, 11 (69%) απφ ηα 16 πεξηβάιινληα έρνπλ ηνλ ππξνδφηε ζηελ ηζρπξή 

ηνληζκέλε ζπιιαβή, ελψ ηα ππφινηπα 5 έρνπλ ηνλ ζηφρν ηεο αξκνλίαο ζηε ζέζε απηή. 

Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο πξψηεο ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ εμέρνπζα ζέζε ησλ ηνληζκέλσλ 

ζπιιαβψλ ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε. 

 

(32) Ππξνδφηεο /a/ - ηφρνο: /e/ (22/45) 

 Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη 

a) tra.'pe.zi  to.'pa.ci   2;02.02  'ηξαπέδη' 

b) ðe.'dra.ci  vo.'a.ci   2;02.02  'δεληξάθη' 

c) kre.'va.ti  ko.'a.ci (κ)  2;02.09  'θξεβάηη' 

d) ka.'re.kla  vo.'a.ca   2;02.16  'θαξέθια' 

e) e.'me.na  'ma.na   2;02.23  'εκέλα' 

f) pe.'δa.ci  pa.'ja.ci   2;03.01  'παηδάθη' 

g) ka.'re.kla  ko.'ja.ta   2;03.06  'θαξέθια' 

h) ka.'re.kla  ko.
i
.'a.ka (κ)  2;03.06  'θαξέθια' 

i) pe.ˈδa.ca  pa.ˈpa.ca  2;03.13  'παηδάθηα' 

j) ka.ˈre.kla  pa.ˈla.ta   2;03.13  'θαξέθια' 

k) pe.ˈδa.ca  pa.ˈra.ka  2;03.20  'παηδάθηα' 

l) pe.ˈδa.ca  pa.ˈja.ta   2;03.20  'παηδάθηα' 

m) ka.ˈre.kla  ka.ˈja.ka  2;03.20  'θαξέθια' 

n) ka.ˈre.kla  ko.ˈja.ka  2;03.20  'θαξέθια' 

o) ka.ˈre.kla  ˈja.ka   2;03.22  'θαξέθια' 
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p) pe.ˈδa.ci  ba.
i
.ˈja.ci  2;04.26  'παηδάθη' 

q) ka.ˈre.kla  ka.ˈra.ɟa  2;04.26  'θαξέθια' 

r) ka.ˈre.kla  ka.ˈja.ɟa  2;04.26  'θαξέθια' 

s) pe.ˈta.kso  pa.ˈta.tso  2;04.28  'πεηάμσ' 

t) ka.ˈre.kla  ka.ˈja-'kla  2;05.08  'θαξέθια' 

u) Ka.te.'ri.na  Ta.'i.a   2;07.06  'εΚαηεξίλα' 

v) Ka.te.'ri.na  Ta.'i.na   2;07.06  'Καηεξίλα' 

 

ρεδφλ ηα κηζά απφ ηα αξκνληθά πεξηβάιινληα κε ππξνδφηε ην /a/ έρνπλ σο ζηφρν ην θσλήελ 

/e/ (48,8%). Ζ επέθηαζε ηεο αξκνλίαο εθηφο ηνπ πφδα, δειαδή ζην επξχηεξν πεδίν ηεο 

πξνζσδηαθήο (θσλνινγηθήο) ιέμεο, ζεκείν θαηαηεζέλ ηεο ελδηάκεζεο αλαπηπμηαθήο θάζεο, 

παξαηεξείηαη θαη ζηα δεδνκέλα πνπ εκπιέθνπλ -σο ζηφρν- ην πξφζζην, κεζαίν θσλήελ /e/. 

Απφ ηα 22 παξαδείγκαηα πνπ ζεκεηψλνληαη παξαπάλσ, κφιηο ηα 2 αθνξνχλ δηζχιιαβε ιέμε, 

ελψ ηα ππφινηπα 20 απνηεινχλ πξαγκαηψζεηο ηξηψλ ή ηεζζάξσλ ζπιιαβψλ. ην ζεκείν απηφ 

ζα ζρνιηαζηνχλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε αξκνληθνχ πεδίνπ κεηαμχ ησλ 

θσλεέλησλ /a/ (ππξνδφηεο) θαη /e/ (ζηφρνο). 

 ηα παξαδείγκαηα (32a-d, g, i,n) δηαθξίλεηαη ην θαηλφκελν ηεο ακνηβαίαο κεηάζεζεο 

θσλεέλησλ αλάκεζα ζηηο δχν πξψηεο ζπιιαβέο θαη ε επαθφινπζε αξκνλία σο πξνο ηελ 

νπηζζηφηεηα
26

 (π.ρ. /tra.'pe.zi/ → [to.'pa.ci]). Ο κεραληζκφο απηφο έρεη δηηηφ απνηέιεζκα. 

Αθελφο θαιχπηεηαη ε ηζρπξή ζέζε ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο (ππξήλαο) κε ην πην ερεηηθφ 

θσλήελ (/a/),  παξαηήξεζε πνπ ζρνιηάζηεθε θαη ζην αξρηθφ ζηάδην. Αθεηέξνπ, ε κεηάζεζε 

ηνπ [+πξφζζηνπ] /e/ ζηελ πξψηε ζπιιαβή ζπλνδεχεηαη κε ηελ κεηαβνιή ηνπ ζε [-πξφζζην] 

(νπίζζην) κεζαίν θσλήελ, απηφ δε ην δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ην αθνκνηψλεη απφ ην [-

πξφζζην] /a/. εκεηψλεηαη πσο φηαλ ε ιέμε-ζηφρνο θέξεη ην κεζαίν πξφζζην θσλήελ /e/ ζηελ 

πξψηε ζπιιαβή θαη ην ρακειφ /a/ ζηελ δεχηεξε (π.ρ. /pe'δaci/→ [pa'jaci]), ηφηε ε 

πξναλαθεξφκελε κεηάζεζε θσλεέλησλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε κεηάζεζε 

ηνπ θσλήεληνο πξνηηκάηαη φηαλ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ερεηηθφηεηαο (θαη κάιηζηα ζηε 

κέγηζηε ηηκή) ζηνλ ππξήλα ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο (π.ρ. /ka'rekla/ → [vo'aca]). Σελ ίδηα 

ζηηγκή, ν ππξνδφηεο ηεο αξκνλίαο (σο πξνο ηελ νπηζζηφηεηα) είλαη ζε πην "ηζρπξή" ζέζε, 

δειαδή ζηελ θεθαιή ηνπ πφδα. Ο παξαπάλσ κεραληζκφο θαιχπηεη 7 απφ ηα 21 

παξαδείγκαηα. 

 Αξκνληθφ πεξηβάιινλ πξνθχπηεη εληφο ηνπ ηξνρατθνχ πφδα ζηα παξαδείγκαηα 32j, 

31m, 32q, 32r, 32t. Ο ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο ζπλνδεχεηαη κε ηελ πιήξε κεηαβνιή ησλ 

δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ /e/, αθνχ απηφ κεηαβηβάδεηαη ζηελ θεθαιή ηνπ πφδα, ζέζε 

                                                      
26

 ηα παξαδείγκαηα 7 θαη 8 αληρλεχεηαη κφλν κεξηθή αξκνλία θαη φρη κεηάζεζε. Δληνχηνηο, ζεσξνχκε  

φηη εληάζζνληαη  ζηε ζηξαηεγηθή ππξνδφηεζεο απφ ηελ θεθαιή ηνπ ηξνρατθνχ πφδα θαη ηνλ ζηφρν 

ζηελ (πξψηε) ζπιιαβή αξηζηεξά ηνπ.  
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πνπ ζπλήζσο θαιχπηεηαη (κέζσ αξκνληψλ ή κεηαζέζεσλ) απφ ην  πιένλ ερεηηθφ θσλήελ /a/. 

Αληηζέησο, ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ζηξαηεγηθή έγηλε ιφγνο γηα κεξηθή αξκνλία, δειαδή 

γηα ην Γ.Υ [+νπίζζην] θαη κφλνλ, θαη απηφ δηφηη ην /e/ κεηαηίζεηαη ζηελ πξψηε ζπιιαβή, ε 

νπνία θαη δελ ζπλδέεηαη κε θάπνηα απαίηεζε πςειήο ερεηηθφηεηαο. 

 Ζ ηξίηε ζηξαηεγηθή ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηηο δχν πξναλαθεξφκελεο: αθελφο έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ πιήξε αθνκνίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ /a/ απφ ην /e/, αθεηέξνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ηεο θεθαιήο ηνπ πφδα (ππξνδφηεο) θαη ηεο αξρηθήο ζπιιαβήο 

(ζηφρνο) ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε /pe'δaci/ πξαγκαηψλεηαη σο 

[pa'jaci], ελψ αθφκε πέληε πεξηπηψζεηο ζπλδένληαη κε ηνλ ίδην κεραληζκφ (ζχλνιν: 6/21). 

ην ζεκείν απηφ ζα  ηζρπξηζηνχκε φηη ν θνηλφο παξνλνκαζηήο φισλ ησλ ζηξαηεγηθψλ είλαη ε 

αξκνλία σο πξνο έλα ραξαθηεξηζηηθφ (είηε ην [+ρακειφ], είηε ην [-πξφζζην]) αλάκεζα ζε δχν 

θσλήεληα πνπ βξίζθνληαη ζε γεηηληάδνπζεο ζπιιαβέο. Δπηπιένλ, ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ δεδνκέλσλ, ν ζηφρνο ηεο αξκνλίαο είλαη ζε κία απφ ηηο δχν πξψηεο ζπιιαβέο 

ηεο ιέμεο, ελψ ν ππξνδφηεο θπξίσο ζηελ θεθαιή ηνπ πφδα. Ζ παξαηήξεζε φηη ε αξκνλία 

ππξνδνηείηαη πξσηίζησο απφ ηελ θεθαιή θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηελ άηνλε ζπιιαβή ηνπ 

πφδα καο θαηεπζχλεη πξνο ην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε ε Φ.Α. 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή (stress-driven), κνηίβν πνπ ζρνιηάζηεθε θαη 

γηα ην νπίζζην, κεζαίν θσλήελ /o/
27

. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε ππξνδφηεζε θσλεεληηθήο αξκνλίαο απφ ηελ 

ηνληζκέλε ζπιιαβή έρεη αληρλεπζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ησλ 

Kappa θαη Tzakosta (2017) ην θσλήελ ηεο θεθαιήο ηνπ πφδα ελδέρεηαη λα ζηνρεχεη έλα 

ιηγφηεξν (33a) ή πεξηζζφηεξν ερεηηθφ (33b) θσλήελ ζηα αξηζηεξά ηνπ (ηα παξαδείγκαηα ζην 

[33] αληιήζεθαλ απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα). 

 

(33) Σχπνο ελήιηθα  Σχπνο παηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη 

 a. [no'na]  [na'na]   1;03  "λνλά" 

     [pi'lotos]  [po'lotoζ]  2;02-2;6 "πηιφηνο" 

 b. [ma'rina]  [mi'nina]  1;08-1;10 "Μαξίλα" 

     [forto'tis]  [oti'tis]   2;00,24  "θνξησηήο"  

 

Σν θσλήελ /a/ ελδέρεηαη λα επηιέμεη έλα πςειφ θσλήελ φηαλ ε ιέμε-ζηφρνο δελ θέξεη έλαλ 

"θαηαιιειφηεξν" ππνςήθην ζηφρν, δειαδή έλα [-πςειφ] θσλήελ. Ζ έλλνηα ηεο 

καηαλληλόηηηαρ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε γεηηλίαζε ησλ θσλεέλησλ: ηα θσλήεληα πνπ θέξνπλ 

πνιιαπιά θνηλά Γ.Υ κε ην /a/ είλαη πξνηηκφηεξνη ζηφρνη (π.ρ. ηα κεζαία), ελψ φζα θέξνπλ 

                                                      
27

Έρνπλ ζρνιηαζηεί ζπλνιηθά 18 απφ ηα 21 παξαδείγκαηα κε αξκνλία ζε ηξηζχιιαβα ή εθηελέζηεξα 

εθθσλήκαηα. Απφ ηηο ελαπνκείλαληεο ηξεηο πεξηπηψζεηο, νη δχν ζα ζρνιηαζηνχλ ζε επφκελε ελφηεηα, 

ελψ ε ηξίηε κπνξεί λα ζεσξεζεί ηπραία. 
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ιηγφηεξα θνηλά Γ.Υ. είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα απνηειέζνπλ ζηφρνπο ηνπ. Ζ ζχγθξηζε 

πθίζηαληαη πάληα ζηηο δηαζέζηκεο επηινγέο πνπ θέξεη θάζε ιέμε-ζηφρνο θαη φρη ζην ηη ζα 

κπνξνχζε λα ηζρχεη γηα φιν ηνλ θσλεεληηθφ θαηάινγν ηεο γιψζζαο. Φπζηθά, επηκέξνπο 

πεξηνξηζκνί (πηζηφηεηαο, καξθαξηζκέλεο δνκήο-βι. ελφηεηα 5.2) ελδέρεηαη λα 

αιιειεπηδξνχλ κε ηελ παξαπάλσ βαζηθή παξαηήξεζε θαη λα κεηαβάιινπλ ηηο ηζνξξνπίεο.  

 

(34) Ππξνδφηεο /a/ - ηφρνο /u/ 

 Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη 

a)  ku.ku.ˈva.ja  ko.ka.ˈja.ja  2;05.01  'θνπθνπβάγηα' 

b)  ku.ku.ˈva.ja  ko.ka.ˈja.i  2;05.01  'θνπθνπβάγηα' 

c)  tu.'vla.ci  ta.'pa.ci   2;07.13  'ηνπβιάθη' 

 

(34) Ππξνδφηεο /a/ - ηφρνο /i/ 

 Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη 

d)  a.ˈma.ksi  ˈma.ca   2;05.10  'ακάμη' 

e)  fi.ˈδa.ci   da.ˈja.ci   2;05.22  'θηδάθη' 

f)  for.ti.ˈγa.ci  du.ra.ˈta.ci  2;06.08  'θνξηεγάθη' 

g)  tsu.'li.ζra  'la.ҫa   2;06.13  'ηζνπιήζξα' 

 

Αλ ε ιέμε-ζηφρνο δελ θέξεη έλα [-πςειφ] θσλήελ πιεζίνλ ηνπ /a/, αιιά θέξεη έλα [+πςειφ], 

ηφηε ε αλάπηπμε ελφο αξκνληθνχ πεξηβάιινληνο είλαη πηζαλή, εθφζνλ απαηηείηαη απφ έλαλ 

πςειά δηαβαζκηζκέλν πεξηνξηζκφ, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαλ γεληθφ πεξηνξηζκφ ΑΡΜΟΝΗΑ 

(= HARMONY) ή έλαλ εηδηθφ πεξηνξηζκφ δηάρπζεο δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. 

ΓΗΑΥΤΖ θσλεεληηθψλ Γ.Υ. = Spread Vocalic Feature), βι. ελφηεηα 5.2). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη παξ’ φιν πνπ ην παηδί πξαγκαηψλεη ηεηξαζχιιαβε ιέμε (κε πηζηφηεηα 

ζπιιαβψλ φπσο ζηε ιέμε-ζηφρν) ε αξκνλία απφ ην ηνληζκέλν θσλήελ ηνπ πφδα ζηνρεχεη 

κφλν έλα θσλήελ πξνο ηα αξηζηεξά θαη δελ θαίλεηαη λα είλαη επαλαιεπηηθή (βι. 

παξαδείγκαηα 34a-b, f). 

Αο εμεηάζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο κε ζηφρν ην /u/ (34a-c), φπνπ ε ππξνδφηεζε αξκνληθνχ 

πεξηβάιινληνο απφ ην /a/ είλαη κνλφδξνκνο: ην /u/ δελ πξνθαιεί πνηέ αξκνλία θαη ην /a/ 

βξίζθεηαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε γηα ηελ ππξνδφηεζή ηεο (θεθαιή πφδα)
28

. ηελ πεξίπησζε 

(30c), ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη αξκνληθφ πεξηβάιινλ κεηαμχ ησλ πςειψλ θσλεέλησλ, ηα 

νπνία θαη δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ην Γ.Υ. [±πξφζζην]. Χζηφζν ην ραξαθηεξηζηηθφ 

[+πξφζζην] πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζζίσζε ηνπ /u/ δελ κπνξεί λα "δηαπεξάζεη" ηελ κεζαία 

ζπιιαβή ['pa], θαζψο απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε ηζρπξψλ πεξηνξηζκψλ 

                                                      
28

 ε απηφ ην ζεκείν δελ γίλεηαη αλαθνξά γηα επηκέξνπο αιιαγέο ζηα θσλήεληα  ησλ εθθσλεκάησλ. 
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γεηηλίαζεο (π.ρ. o πεξηνξηζκφο απαγόπεςζηρ διαζηαύπυζηρ γπαμμών διαζύνδεζηρ = 

NoLineCrossing)
29

. Δπνκέλσο, ε κφλε επηινγή γηα ηελ επίηεπμε ηεο αξκνλίαο θαη ηελ 

παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο ππνρσξεηηθήο θαηεχζπλζεο είλαη ην /a/ λα ζηνρεχζεη ην /u/. 

πλνςίδνληαο: 

Οη πεξηπηψζεηο κε ζηφρνπο [+πςειά] θσλήεληα δελ απνηεινχλ πξφβιεκα γηα κία ππφζεζε 

πνπ δέρεηαη φηη ε αξκνλία πξνθχπηεη κεηαμχ θσλεέλησλ πνπ γεηηληάδνπλ σο πξνο ην χςνο. 

Σα ιηγνζηά απηά δεδνκέλα θαλεξψλνπλ είλαη φηη εάλ δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ε αξρή ηεο 

ζρεηηθήο ομοιόηηηαρ θαη ηεο γειηνίαζηρ σο πξνο ην χςνο κεηαμχ ζηφρνπ θαη ππξνδφηε, ηφηε ε 

αξκνλία ζα πξνθχςεη θαη ζε πεξηβάιινληα πνπ ηα θσλήεληα πνπ αιιειεπηδξνχλ δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά σο πξνο ηα Γ.Υ. ηνπο (φπσο ην /a/ κε ηα [+πςειά]). Με άιια ιφγηα, ε πξνυπφζεζε 

ηεο ομοιόηηηαρ σο πξνο νξηζκέλα Γ.Υ "αγλνείηαη" φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο λα κελ 

ηθαλνπνηεζεί νχηε ν γεληθφο πεξηνξηζκφο πνπ απαηηεί έλα αξκνληθφ πεξηβάιινλ (απηφο ζα 

είλαη θαη πςειά δηαβαζκηζκέλνο). Άιισζηε, απηφ πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ 

ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε είλαη ε πξνζσδηαθή ζέζε, θαη φρη ηα Γ.Υ. θαζεαπηά. 

 πγθεληξσηηθά, ην θσλήελ /a/ ελδέρεηαη λα κεηαβάιιεη ηα Γ.Υ. θάζε ελφο απφ ηα 

ππφινηπα 4 θσλήεληα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ρσξίο, σζηφζν, λα αληρλεχεηαη ε ίδηα 

ζπρλφηεηα αιιειεπίδξαζεο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρακεινχ θσλήεληνο, 

παξαηεξήζεθε κία πξνηίκεζε γηα ηα κεζαία θσλήεληα, θάηη πνπ απνδφζεθε ζηελ γεηηλίαζε 

σο πξνο ην χςνο, θαη κία δεπηεξεχνπζα ηάζε γηα ηα [+πςειά] θσλήεληα, ζηνηρείν πνπ (ίζσο) 

νθείιεηαη ζηελ απνπζία "θαηαιιειφηεξσλ" ζηφρσλ εληφο ηεο ιέμεο-ζηφρνπ.  

Ο πίλαθαο (5) παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο ζέζεηο ππξνδφηεζεο ηεο αξκνλίαο γηα θάζε έλα απφ ηα 

4 θσλήεληα-ζηφρνπο: ζηα 29 απφ ηα 46 πεξηβάιινληα (63%) ππξνδφηεο είλαη ην θσλήελ ηεο 

ηνληζκέλεο ζπιιαβήο, ελψ ζηα 13 απφ ηα 46 (28%) ν ππξνδφηεο είλαη ζην δεμί άθξν. 

Πξφθεηηαη γηα παξαηεξήζεηο πνπ εληζρχνπλ ηελ ππφζεζε φηη ζην ελδηάκεζν αλαπηπμηαθφ 

ζηάδην ε θσλεεληηθή αξκνλία εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσδηαθή ζέζε, θαη ζπγθεθξηκέλα 

θπξίσο απφ ηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή, θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηε ζπιιαβή ζην δεμί άθξν.  

 

Πίλαθαο 6 

 

ηόρνη 

 

 

Ππξνδόηεο: /a/ 

 

 Θέζε: ηνληζκέλε ζπιιαβή Θέζε: άηνλε ζ]word 

/o/ 9 / 16 4 / 16 

/e/ 13 / 22 8 / 22 

/u/ 3 / 3 0 /3 

                                                      
29

 Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη εθφζνλ ην παηδί έρεη αιιάμεη ζηάδην 

«ραιαξψλεη» (ππνβηβάδεηαη) ν πεξηνξηζκφο ηεο γεηηλίαζεο σο πξνο ην χςνο ησλ θσλεέλησλ 

(=ππξνδφηε θαη ζηφρνπ ηεο ΦΑ) πνπ ίζρπε ζην αξρηθφ ζηάδην θαη ην /a/ κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ΦΑ 

θαη ζε πςειά θσλήεληα (Κάππα, πξνζ. επηθνηλσλία). 
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/i/ 3 / 4 1 / 4 

 

ύλνιν 

 

28 / 45 (62%) 13 / 45(28%) 

  

 

Φσλήελ /i/ 

ε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ππνζηεξίμακε φηη ην θσλήελ /u/ είλαη ην πην καξθαξηζκέλν θαη 

ζηε ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία έγηλε ιφγνο θαη γηα ηελ αδπλακία ππξνδφηεζεο θσλεεληηθήο 

αξκνλίαο απφ απηφ. Σν δεχηεξν πςειφ θσλήελ ηεο ειιεληθήο (/i/) είλαη ελεξγφο ππξνδφηεο 

απφ ηελ πξψηκε θάζε ηνπ ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ κέρξη θαη ηηο ηειεπηαίεο ζπλαληήζεηο κε ην 

παηδί. Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε /pu'laci/ πξαγκαηψλεηαη σο [i'taci] ζηελ ειηθία ησλ δχν ρξφλσλ 

θαη δχν κελψλ, ελψ ε ιέμε /'Gufi/ πξαγκαηψλεηαη σο ['Ciҫi] εθηά κήλεο αξγφηεξα.  

Δπνκέλσο, ε παξνπζία δχν (δηαθνξεηηθψλ) πςειψλ θσλεέλησλ ζηελ ίδηα ιέμε-ζηφρν κπνξεί 

λα ζεκάλεη αξκνλία απνθιεηζηηθά σο πξνο ηελ πξνζζηφηεηα, θαζψο κφλνλ ην /u/ κπνξεί λα 

"αθνκνηψζεη" ην δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ [+πξφζζην] ηνπ /i/. Αθνινπζνχλ ηα ζρεηηθά 

παξαδείγκαηα. 

 

(35) Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία   Γισζζάξη 

a) pu.'la.ci   i.'ta.ci   2;02.16  'πνπιάθη' 

b) i 'blu.za   i 'vi.δa   2;03.08       'εκπινχδα' 

c) ku.ˈta.li   ci.ˈta.i   2;04.26  'θνπηάιη' 

d) tu.ˈvla.ci  ti.ˈta.ci (κ)  2;05.10  'ηνπβιάθη' 

e) fu.ˈsta.ni  ti.ˈta.ni   2;05.22  'θνπζηάλη' 

f) tsu.ˈli.ζra  si.ˈli.ζi   2;06.08  'ηζνπιήζξα' 

g) ko.ci.no.sku.ˈfi.tsa ni.ˈʃi.sa   2;06.20  'θνθθηλνζθνπθίηζα' 

h) fu.ˈsta.ni  ti.ˈta.ni   2;06.20  'θνπζηάλη' 

i) tsu.'li.ζra  tsi.'i.sa   2;06.27  'ηζνπιήζξα' 

j) tsu.ˈli.ζra  ci.'i.ҫa   2;08.21  'ηζνπιήζξα' 

k) tsu.ˈli.ζra  ci.'i.ҫa   2;08.21  'ηζνπιήζξα' 

l) pu.'la.ci   pi.'ja.ci   2;08.21  'πνπιάθη' 

m) tsu.'li.ζra  tsi.'i.sa   2;08.28  'ηζνπιήζξα' 

n) tsu.'li.ζra  tsi.'i.sa   2;08.28  'ηζνπιήζξα' 

o) tsu.'li.ζra  tsi.'i.sa   2;08.28  'ηζνπιήζξα' 

p) 'Gu.fi   'Ci.ҫi (κ)  2;09.12  'νΓθνχθπ' 
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Ζ κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ /u/ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζε γεηηληάδνπζεο 

ζπιιαβέο είηε απφ απφζηαζε (ζπκθσλία άθξσλ). Σα παξαδείγκαηα (35b, f-g, i-k,m-p) 

εληάζζνληαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία (10/16), ελψ ηα ππφινηπα 6 ζηε δεχηεξε (35a, c-e, h, l).  

Ζ βαζηθή παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηα αξκνληθά πεξηβάιινληα ζε γεηηληάδνπζεο ζπιιαβέο 

(π.ρ. /tsu'liζra/ → [si'liζi]) είλαη φηη ν ππξνδφηεο βξίζθεηαη ζηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή. 

πλνιηθά, 8 απφ ηηο 10 πεξηπηψζεηο γεηηλίαζεο ε αξκνλία ππξνδνηείηαη απφ ηελ θεθαιή ηνπ 

ηξνρατθνχ πφδα πξνο ηα αξηζηεξά, ελψ αληρλεχνληαη κφιηο δχν παξαδείγκαηα κε ηνλ ζηφρν 

ζηελ θεθαιή θαη ηνλ ππξνδφηε ζηα αξηζηεξά (π.ρ. /i 'bluza/ → [i 'viδa]) ή δεμηά ηεο 

(π.ρ./'Gu.fi/→['Ci.ҫi] (κ)). Ζ επηθξάηεζε ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ θαη έρεη ήδε ζρνιηαζηεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Τπελζπκίδεηαη πσο 

βάζεη ηεο θιίκαθαο ερεηηθφηεηαο ηεο Selkirk (1984), ηα πςειά θσλήεληα είλαη ηζφηηκα (κε 

βαζκφ ερεηηθφηεηαο 8) θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα ελ ιφγσ αξκνληθά πεδία κεηαμχ ησλ πςειψλ 

θσλεέλησλ εμαξηψληαη απφ ηνλ ηνληζκφ θαη ππεξεηνχλ ζθνπνχο επζπγξάκκηζεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε αδχλακεο πξνζσδηαθέο ζέζεηο.  

Ζ δεχηεξε ζηξαηεγηθή πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ ηάμε ησλ πςειψλ θσλεέλησλ αθνξά ηηο 

αξκνλίεο απφ απφζηαζε (π.ρ. /ku'tali/ → [ci'tai]). ε φια ηα εθθσλήκαηα κε αξκνλίεο απφ 

απφζηαζε, κεηαμχ ησλ δχν πςειψλ θσλεέλησλ κεζνιαβεί έλα ρακειφ θσλήελ /a/, ην νπνίν 

φληαο θαη ην πιένλ ερεηηθφ, πξνβιέπεηαη φηη ζα ήηαλ ππξνδφηεο εάλ ε αξκνλία εμαξηηφληαλ 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ ερεηηθφηεηα ησλ θσλεέλησλ. Δληνχηνηο, ε αξκνλία ππξνδνηείηαη απφ 

ην δεμί άθξν (θσλήελ /i/) πξνο ην αξηζηεξφ (θσλήελ /u/) δηαπεξλψληαο ηελ κεζαία ζπιιαβή, 

ηεο νπνίαο ην θσλήελ ραξαθηεξίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο διαθανέρ/οςδέηεπο (transparent) 

(Walker, 2012: 8). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κεζαία ζπιιαβή είλαη θαη ε ηνληζκέλε (εθηφο 

απφ ην παξάδεηγκα 2), επνκέλσο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνηειέζεη 

ηε ζέζε ππξνδφηεζεο. Σειηθψο, παξά ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ε αξκνλία πξνθχπηεη κεηαμχ 

ησλ άθξσλ ησλ ιέμεσλ-ζηφρσλ, δειαδή αλάκεζα ζηα πςειά θσλήεληα.  

Τπελζπκίδεηαη φηη νη δχν βαζηθέο ζέζεηο ππξνδφηεζεο είλαη ε ηνληζκέλε ζπιιαβή θαη ε 

ζπιιαβή ζην ηέινο ηεο ιέμεο. Αθφκε, έρνπκε ππνζέζεη φηη φζν πην πνιιά θνηλά Γ.Υ έρνπλ 

δχν θσλήεληα, ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα αξκνληθφ πεδίν κεηαμχ ηνπο. Άξα, 

ε αξζξσηηθή επθνιία, δειαδή ην απνηέιεζκα ηεο αξκνλίαο, πξνυπνζέηεη ηελ επθνιία σο 

πξνο ην ζχλνιν ησλ αιιαγψλ κεηαμχ ησλ θσλεέλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αξκνλία, 

δειαδή ην ειάρηζην θφζηνο θαη ηηο ελάσιζηερ παπαβιάζειρ (minimal violations
30

), δεδνκέλα 

ζπκβαηά κε κεηαβνιέο κεηαμχ ησλ πςειψλ θσλεέλησλ. Αληηζέησο, νη πνιιαπιέο κεηαβνιέο 

(π.ρ. κεηαμχ ηνπ ρακεινχ /a/ θαη ηνπ πςεινχ /i/) θαζηζηνχλ ηε δηαδηθαζία πην ζχλζεηε θαη 

κεηαβάιινπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην κήλπκα πξνο εθθψλεζε.  

 

                                                      
30

 Ο φξνο απφ ηνλ Pater (1998). 
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Ο θσλεεληηθφο θαηάινγνο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο δηαζέηεη θαη ηε δηκειή ηάμε ησλ πξφζζησλ 

θσλεέλησλ (/i, e/). Βάζεη ηεο ζέζεο άξζξσζεο ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, ην πςειφ θσλήελ 

/i/ εληάζζεηαη θαη ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία θαη αιιειεπηδξά κε ην κεζαίν -επίζεο πξφζζην- 

θσλήελ /e/ γηα ηελ αλάπηπμε αξκνληθνχ πεδίνπ. Μάιηζηα, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ιέμεσλ-

ζηφρσλ κε ηα δχν πξφζζηα θσλήεληα, ην κεζαίν θσλήελ αθνκνηψλεη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

[+πςειφ]. 

 

(36) Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία   Γισζζάξη 

a)  'bi.ce   ˈbi.pi (κ)   2;03.15  'κπήθε' 

b)  'e.tsi   ˈi.si   2;04.26  'έηζη' 

c)  pe.ði.ˈka  pi.ti.ˈka   2;05.22  'παηδηθά' 

d)  ce.ˈsi   ti.ˈsi   2;06.20  'θη εζχ' 

e)  ðen 'i.ne  ne 'ni.ni   2;07.13  'δελ είλαη' 

f)  e.kli.'si.a  i.ҫi.'ti.a   2;08.21  'εθθιεζία' 

g)  e.kli.'si.a  ci.ҫi.'si.a  2;08.21  'εθθιεζία'  

h)  pe.δi.'ka  pi.δi.'ka   2;08.28  'παηδηθά' 

i)  pe.'δa.ci   pi.'δa13    2;08.28  'παηδάθη' 

j)  e.kli.'si.a  i.si.'si.a   2;09.12  'εθθιεζία' 

k)  e.kli.'si.a  ti.ti.'si.a   2;09.12  'εθθιεζία' 

 

πλνιηθά, 7 απφ ηηο 11 (63%) παξαπάλσ πεξηπηψζεηο έρνπλ ηνλ ππξνδφηε ζηελ ηνληζκέλε 

ζπιιαβή. Δπίζεο, ε θσλεεληηθή αξκνλία κπνξεί λα πξνθχςεη ζε γεηηληάδνπζεο ζπιιαβέο ή 

απφ απφζηαζε, ελψ ε θαηεχζπλζε είλαη ππνρσξεηηθή ή πξνρσξεηηθή. Ζ ζπγθξηηηθή εμέηαζε 

ησλ παξαδεηγκάησλ (36a-b) θαλεξψλεη φηη ε θεθαιή ηνπ πφδα δελ είλαη ν ππξνδφηεο ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο. Αληηζέησο, ελδέρεηαη λα είλαη ν ζηφρνο ηεο αξκνλίαο φηαλ θέξεη ην 

[+πξφζζην, -πςειφ] θσλήελ (/e/), αθνχ κεηαμχ ησλ πξφζζησλ θσλεέλησλ επηθξαηεί (κε 

ζπάληεο εμαηξέζεηο) ην πςειφ /i/.  

Χο πξνο ηηο αξκνλίεο απφ απφζηαζε, φπσο ην εθθψλεκα [isi'sia] γηα ηελ ιέμε-ζηφρν /ekli'sia/, 

ζεκεηψλεηαη φηη ην θσλήελ πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ζηφρνπ θαη ππξνδφηε είλαη έλα επηπιένλ 

πξφζζην πςειφ /i/. Χζηφζν, ε ππφζεζή καο είλαη φηη ε αξκνλία ππξνδνηείηαη απφ ην θσλήελ 

ηεο ηζρπξήο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα ηελ πην βαζηθή ζηξαηεγηθή 

ππξνδφηεζεο Φ.Α..
31

 

 

                                                      
31

ηελ ελφηεηα (4.1.1) παξαηεξήζεθε φηη ηα πξφζζηα θσλήεληα δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηε 

ζπρλφηεηα θαη ηα πεξηβάιινληα εκθάληζεο. Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα ίζσο καο δείρλνπλ φηη ην /e/ 

είλαη πην καξθαξηζκέλν απφ ην /i/, δεδνκέλνπ φηη ην δεχηεξν ππεξηζρχεη ζηα αξκνληθά πεξηβάιινληα 

ησλ πξφζζησλ θσλεέλησλ. 
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ε απηφ ην ζεκείν εμεηάδoληαη ηα πεξηβάιινληα αξκνλίαο αλάκεζα ζην /i/ (ππξνδφηεο) θαη 

ζην /o/ (ζηφρνο). Ο αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ην /o/ θαη ππξνδφηε ην /i/ είλαη 

κεγαιχηεξνο απ' φηη είλαη ην άζξνηζκα απφ ηα αξκνληθά πεδία κε ζηφρνπο ηα /e/ θαη /u/. 

Πξφθεηηαη γηα κία ηδηαηηεξφηεηα πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ ζρνιηαζκνχ δεδνκέλνπ φηη ην /i/ θέξεη 

πεξηζζφηεξα θνηλά Γ.Υ. κε έλα πξφζζην (/e/) ή έλα πςειφ θσλήελ (/u/) παξά κε έλα νπίζζην 

κεζαίν (/o/).  

 

(37) Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία   Γισζζάξη 

a)  'o.ҫi   'e.ҫi   2;02.18  'φρη' 

b)  ko.li.'ba.i  ci.li.'ta.i   2;02.18  'θνιπκπάεη' 

c)  'o.ҫi   'e.ҫi   2;02.23  'φρη' 

d)  'o.ҫi   'e.ci   2;02.23  'φρη' 

e)  'o.ҫi   'e.ji   2;02.23  'φρη' 

f)  'o.ҫi   'e.ҫi   2;02.23  'φρη' 

g)  'o.ҫi   'e.ji   2;02.23  'φρη' 

h)  'o.ҫi   'e.ji   2;02.23  'φρη' 

i)  to 'spi.ti   ti 'pi.ti   2;02.25  'ηνζπίηη' 

j)  mo.'li.vja  me.'i.a   2;02.25  'κνιχβηα' 

k)  mo.'li.vja  me.'i.a   2;02.25  'κνιχβηα' 

l)  mo.'li.vja  me.'i.a   2;02.25  'κνιχβηα' 

m)  'ν.ҫi   'e.ҫi   2;02.25  'φρη' 

n)  'o.ҫi   'e.ҫi   2;03.06  'φρη' 

o)  'o.ҫi   'e.ci   2;03.06  'φρη' 

p)  'o.ҫi   'e.tsi   2;03.06  'φρη' 

q)  'o.ҫi   'e.ci:   2;03.13  'φρη'  

r)  'o.ҫi   'e.ci   2;03.15  'φρη' 

s)  ˈo.ҫi   ˈe:.ҫi   2;04.26  'φρη' 

t)  ˈo.ҫi   ˈe:.ҫi   2;04.26  'φρη' 

u)  ˈo.ҫi   ˈe:.ҫi   2;04.26  'φρη' 

v)  ˈo.ҫi   ˈe.ҫi   2;04.26  'φρη' 

w)  ˈo.ҫi   ˈe.ҫi   2;04.28  'φρη' 

x)  po.ˈði.la.to  pe.ˈði-ta.'to  2;04.28  'πνδήιαην' 

y)  ˈo.ҫi   ˈe.ҫi   2;05.01  'φρη' 

z)  ˈo.ҫi   ˈe.ҫi   2;05.01  'φρη' 

aa)  ˈo.ҫi   ˈe.ҫi   2;05.01  'φρη' 

bb)  ˈo.ҫi   ˈe.ҫi   2;05.01  'φρη' 

cc)  xo.ˈra.i   te.ˈla.i (κ)  2;05.01  'ρσξάεη' 
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dd)  xo.ˈra.i   ζe.ˈla.li (κ)  2;05.01  'ρσξάεη' 

ee)  ˈo.ҫi   ˈe:.ji   2;05.10  'φρη' 

ff)  ˈν.ҫi   ˈe-ҫi   2;06.13  'φρη' 

gg)  'o.ҫi   'e.ҫi   2;08.28  'φρη' 

hh)  po.di.'ka.ci  pe.'da.ci  2;09.12  'πνληηθάθη' 

ii)  po.di.'ka.ci  pe.δi.'ka.ti  2;09.12  'πνληηθάθη' 

 

Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε παξαηεξήζεη φηη ην θσλήελ /i/ είλαη ζε ζέζε λα κεηαβηβάζεη ην Γ.Υ. 

[+πςειφ] (ζηφρνο: /e/) ή ην Γ.Υ. [+πξφζζην] (ζηφρνο: /u/).  

Σν ραξαθηεξηζηηθφ [+πξφζζην] κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί θαη ζην θσλήελ /o/ κε απνηέιεζκα 

ηελ εκθάληζε ηνπ πξφζζηνπ κεζαίνπ θσλήεληνο /e/ (π.ρ. /'oҫi/ → ['e.ҫi]). To ζεκαληηθφ είλαη 

φηη ην /o/ ελδέρεηαη λα αθνκνηψζεη θαη ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη σο 

εθ ηνχηνπ, ην /o/ πξαγκαηψλεηαη σο /i/:  /ko.li.'ba.i/ → [ci.li.'ta.i] 'θνιπκπάεη', /to 'spi.ti/ → [ti 

'pi.ti] 'ην ζπίηη'. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη γηαηί λα κελ κεηαβηβάδνληαη ηα δχν απηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ /i/ θαη ζηα ππφινηπα 33 πεξηβάιινληα πνπ ζηνρεχεη ην κεζαίν νπίζζην 

θσλήελ. Μία πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ ίζσο δψζεη ηελ απάληεζε. Σν θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ νιηθήο αθνκνίσζεο ησλ Γ.Υ. ηνπ /i/ είλαη φηη ε ιέμε-

ζηφρνο (θαη ην εθθψλεκα) θέξνπλ δχν πςειά πξφζζηα θσλήεληα (π.ρ. /ko.li.'ba.i/ → 

[ci.li.'ta.i]). Μάιηζηα, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα θσλήεληα απηά βξίζθνληαη δεμηά ηνπ 

ζηφρνπ, άξα ε ππνρσξεηηθή θαηεχζπλζε είλαη δπλαηή. Ζ ππφζεζή καο είλαη φηη ην έλα 

δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κεηαβηβάδεηαη απφ ην πξψην /i/ θαη ην άιιν απφ ην επφκελν /i/. 

Σν γεγνλφο φηη ζηα ππφινηπα πεξηβάιινληα δελ απαληάηαη δεχηεξν /i/ ζεκαίλεη φηη είλαη 

αδχλαηνλ λα πξνθχςεη πιήξεο κεηαβνιή ησλ Γ.Υ. ηνπ /o/, αθνχ φπσο πξνδίδνπλ ηα 

δεδνκέλα καο, ην /i/ (φπσο θαη ηα ππφινηπα θσλήεληα-ππξνδφηεο) είλαη ζε ζέζε λα 

κεηαβηβάζεη κφλνλ έλα Γ.Υ.  

Σν παξάδεηγκα (37ii) (/po.di.'ka.ci/ → [pe.δi.'ka.ti]) ίζσο απνηειεί πξφβιεκα θαζψο ην 

εθθψλεκα θέξεη δχν πςειά πξφζζηα θσλήεληα, ελψ ε αιιαγή πνπ πθίζηαληαη ν ζηφρνο 

αθνξά κφλνλ ην Γ.Υ. [±πξφζζην]. Σν ελ ιφγσ εθθψλεκα πξαγκαηψλεηαη ζηελ ειηθία ησλ 

2;09.12. Ζ πξφηαζή καο είλαη ην θσλήελ ηεο αξρηθήο ζπιιαβήο /po-/ δηαηεξεί ηα Γ.Υ. [-

πςειφ, -ρακειφ] εμαηηίαο ελφο εηδηθνχ πεξηνξηζκνχ πιζηόηηηαρ υρ ππορ ηη θέζη (positional 

faithfulness constraint, Beckman 1997) (π.ρ. IDENT-IO-Height-Initial ζ), ν νπνίνο έρεη 

«πξνβηβαζηεί» ζε πςειή ζέζε. Σειηθψο, ην /i/ ηεο δεχηεξεο ζπιιαβήο κεηαβηβάδεη κφλνλ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ [+πξφζζην] ζην /o/ ηεο πξψηεο, θαζψο ε κεηαβίβαζε ηνπ Γ.Υ. [+πςειφ] 

ζπλεπάγεηαη ηελ κεηαβνιή ηνπ /o/ ζην πην καξθαξηζκέλν /u/ θαη ηελ παξαβίαζε ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ πεξηνξηζκνχ πηζηφηεηαο σο πξνο ηε ζέζε. 

πγθεληξσηηθά, ε κεηαβίβαζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ [+πξφζζην] πξνθχπηεη (θπξίσο) απφ ηηο 

αθφινπζεο πξνζσδηαθέο ζέζεηο: (α) απφ άηνλε ζπιιαβή ζην ηέινο ιέμεο (παξάδεηγκα 
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γεηηλίαζεο: /'o.ҫi/ → ['e.ҫi]) (παξάδεηγκα απφ απφζηαζε Φ.Α.: /xo'rai/ → [te'lai] (κ)), (β) απφ 

ηνληζκέλε ζπιιαβή (π.ρ. /pν'δilato/ →[pe'δi-ta'to]). 

Σν ρακειφ [-πξφζζην] θσλήελ /a/ ελίνηε απνηειεί ζηφρν ηνπ /i/, είηε απφ ηνληζκέλε (π.ρ. 

/mixa'ni/ → [e.'ni], είηε απφ άηνλε ζπιιαβή (π.ρ. /ðja.'va.zi/ → [ji.'δa.ci]).  

 

(38) Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη 

a) ðja.'va.zi  ji.'δa.ci   2;03.01  'δηαβάδεη' 

b) ja.ˈti   e.ˈti (κ)   2;04.26  'γηαηί' 

c) mi.xa.ˈni  e.ˈni   2;06.08  'κεραλή' 

d) ti.le.ˈo.ra.si  ti.ˈo.ji.si  2;06.20  'ηειεφξαζε' 

e) a.'fti   e.'ti   2;07.06  'απηή' 

f) a.'fti   e.'ti   2;07.06  'απηή' 

g) to ta.'i.zi  to te.'i.zi  2;08.21  'ηνηαΐδεη' 

h) pa.'ti.ni   e.'ti.ni   2;08.21  'παηίλη' 

Ζ αλάπηπμε αξκνληθνχ πεδίνπ κεηαμχ ησλ δχν πην καθξηλψλ -σο πξνο ην ζεκείν άξζξσζεο- 

θσλεέλησλ είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη πηζαλφλ θινλίδεη ηηο ππνζέζεηο πεξί γεηηλίαζεο 

θαη πξνυπφζεζεο πνιιαπιψλ θνηλψλ Γ.Υ. κεηαμχ ζηφρνπ θαη ππξνδφηε. Μνιαηαχηα, ε 

πξφηαζή καο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κία αθφκε πεξηθεξεηαθή θαηεγνξία αξκνληθνχ πεδίνπ, ε 

νπνία θαη αθνινπζεί ηε γλσζηή (απφ ηνπο ζηφρνπο /u/ θαη /ν/) δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο ηνπ 

Γ.Υ. [+πξφζζην]. Ζ εκθάληζε ηέηνηνπ είδνπο αξκνληθψλ πεξηβάιινλησλ νθείιεηαη ζε πςειά 

δηαβαζκηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο (π.ρ. AΡΜΟΝΗΑ = HARMONY) πνπ απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε 

αξκνληθνχ πεδίνπ. Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πεξηνξηζκνί ζηελ θνξπθή 

ηεο ηεξαξρίαο, ε αξκνλία ελδέρεηαη λα πξνθχςεη κεηαμχ θσλεέλησλ πνπ δελ γεηηληάδνπλ 

αξζξσηηθά ή ζε απηά πνπ δελ ζπλεπάγνληαη αχμεζε ηεο ερεηηθφηεηαο ή κείσζε ηνπ 

καξθαξίζκαηνο. ην πιαίζην απηφ, ζεκεηψλνπκε φηη ζηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα (38a-h) ε 

ππξνδφηεζε απφ ην θσλήελ /i/ κε ζηφρν ην /a/ είλαη ε κφλε δηαζέζηκε επηινγή εθφζνλ είλαη 

ζεκαληηθή θαη ε δηαηήξεζε ηεο ππνρσξεηηθήο θαηεχζπλζεο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη 

ιέμεηο-ζηφρνη θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηα παξαπάλσ δχν θσλήεληα (π.ρ. /a'fti/, /pa'tini/) θαζψο 

θαη ζην φηη ην /i/ είλαη απηφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζρπξή ηνληζκέλε ζπιιαβή (εμαίξεζε ην 

παξάδεηγκα 38a). 

πλνςίδνληαο: 

 Σν θσλήελ /i/ είλαη ζε ζέζε λα κεηαβάιιεη ηα Γ.Υ. φισλ ησλ ππφινηπσλ θσλεέλησλ ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο. Ζ ηάμε ησλ πξφζζησλ (/i-e/) θσλεέλησλ ζπλδέεηαη κε ηελ ππφζεζε 

γεηηλίαζεο, ελψ ε πξνζζίσζε ησλ νπίζζησλ θσλεέλησλ /ν/ θαη /u/ πξνδίδεη ηε γεληθή 

πξνηίκεζε πξαγκάησζεο πξφζζησλ θσλεέλησλ. Σέινο, πνιχ ζπάληα κεηαβάιινληαη θαη ηα 

Γ.Υ. ηνπ ρακεινχ θσλήεληνο /a/, εθφζνλ νη ιέμεηο-ζηφρνη θέξνπλ ηα θαηάιιεια 

πεξηβάιινληα (π.ρ. απνπζία άιισλ ζπλδπαζκψλ θσλεέλησλ, ην /i/ ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή 

θιπ). 
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Ο πίλαθαο (7) παξνπζηάδεη (ζπγθεληξσηηθά) ηα δεδνκέλα θσλεεληηθήο αξκνλίαο κε ην 

θσλήελ /i/ ζηηο δχν "ηζρπξέο" πξνζσδηαθέο ζέζεηο ππξνδφηεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

ηνληζκέλε ζπιιαβή θαη γηα ηελ άηνλε ζπιιαβή ζην ηέινο ηεο ιέμεο, ζέζεηο πνπ 

αληρλεχζεθαλ θαη ζε πξναλαθεξφκελα θσλήεληα-ππξνδφηεο. 

 

Πίλαθαο 7 

ηόρνη 

 

Ππξνδόηεο: /i/ 

 

 Θέζε: ηνληζκέλε ζπιιαβή Θέζε: Άηνλε ζ]word 

/o/ 5 / 35 29 / 35 

/e/ 7 / 11 2 / 11 

/u/ 8 / 16 8 / 16 

/a/ 6 / 8 2 / 8 

 

ύλνιν 

 

26 / 70 (37%) 41 / 70 (58%) 

 

 

Φσλήελ /o/ 

ην ζεκείν απηφ ζα εζηηάζνπκε ζηα αξκνληθά πεξηβάιινληα κε ππξνδφηε ην θσλήελ /o/. 

 

(39) Ππξνδφηεο: /ν/ - ηφρνο: /a/ (19) 

 ΣχπνοΔλήιηθα  ΣχπνοΠαηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη 

a)  a.'ftos   o.'to (κ)   2;02.23  'απηφο' 

b)  a.'ftos   e.'tos   2;02.23  'απηφο' 

c)  a.'fto   e.'to   2;03.27  'απηφ' 

d)  aˈfto   e.ˈto   2;03.27  'απηφ' 

e)  ka.ˈro.tsi  ko.
i
.ˈo.tsi  2;04.28  'θαξφηζη' 

f)  a.'fto   e.'to   2;04.28  'απηφ' 

g)  ba.ˈlo.ni  mo.ˈno.ne  2;05.01  'κπαιφλη' 

h)  a.'fto   e.'to   2;05.08  'απηφ' 

i)  ka.ˈlo   ko.ˈjo   2;05.08  'θαιφ' 

j)  ka.ˈlo   ko.ˈjo   2;05.08  'θαιφ' 

k)  a.ˈfto?   to.ˈto?   2;05.08  'απηφ;' 

l)  a.ˈfto   e.ˈto   2;05.08  'απηφ' 

m)  pa.de.ˈlo.ni  po.ˈno.ni  2;05.15  'παληειφλη' 

n)  a.ˈfto   to.ˈto   2;05.15  'απηφ' 

o)  pa.de.ˈlo.ni  bo.ˈro.ni  2;05.22  'παληειφλη' 

p)  a.ˈfto   to.ˈto   2;06.13  'απηφ' 



52 

 

q)  ka.'ko   kν.'ko   2;06.27  'θαθφ' 

r)  ka.'ro.to   te.'lo.pot  2;06.27  'θαξφην' 

s)  ba.ˈlo.ni  mo.ˈjo.ni  2;09.12  'κπαιφλη' 

 

Ζ βαζηθή παξαηήξεζε είλαη φηη ην θσλήελ /o/ ππξνδνηεί θσλεεληηθή αξκνλία απφ ηελ 

θεθαιή ηξνρατθνχ ή ηακβηθνχ πφδα, δειαδή απφ ηνληζκέλε ζπιιαβή. Καη θαζψο ε αξκνλία 

κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ θσλεέλησλ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ πξνζσδηαθή ζέζε, ε 

θαηεχζπλζε είλαη πάληνηε ππνρσξεηηθή, αθνινπζψληαο ηε ζπιιαβνπνίεζε ηεο λέαο 

ειιεληθήο γιψζζαο.  

Απφ ηα 19 παξαδείγκαηα πνπ δίλνληαη παξαπάλσ, ζηα 12 παξαηεξείηαη νιηθή αθνκνίσζε ηνπ 

θσλήεληνο /a/ ζε /ν/ (π.ρ. /ba'loni/ → [bo'joni]), ελψ ζηα ππφινηπα 7 ην /a/ ελαξκνλίδεηαη σο 

πξνο ην ραξαθηεξηζηηθφ [-ρακειφ] (π.ρ. /a'fto/ → [e.'to]). 

 

(40)  Ππξνδφηεο: /ν/ - ηφρνο: /e/ (54) 

 Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία   Γισζζάξη 

a)  'δe.dro   'a.ko   2;02.02  'δέληξν' 

b)  'tre.no   'ta.no   2;02.02  'ηξέλν' 

c)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;02.11  'εγψ' 

d)  e.ˈγν   a.ˈgo   2;02.18  'εγψ' 

e)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;02.23  'εγψ' 

f)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;02.23  'εγψ' 

g)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;02.25  'εγψ' 

h)  e.ˈγν   a.ˈγo.γν   2;02.25  'εγψ' 

i)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;02.25  'εγψ' 

j)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;02.25  'εγψ' 

k)  e.'γo   o.'gν   2;03.01  'εγψ' 

l)  e.'δν   a.'do   2;03.01  'εδψ' 

m)  e.ˈγν   a.ˈgo   2;03.01  'εγψ' 

n)  e.'δν   a.'do   2;03.01  'εδψ' 

o)  e.'δν   a.'do   2;03.01  'εδψ' 

p)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.01  'εγψ' 

q)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.01  'εγψ' 

r)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.01  'εγψ' 

s)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.06  'εγψ' 

t)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.08  'εγψ' 

u)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.08  'εγψ' 

v)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.08  'εγψ' 
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w)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.08  'εγψ' 

x)  e.ˈγν   a.ˈγν   2;03.08  'εγψ' 

y)  e.ˈγν   a.ˈγν   2;03.08  'εγψ' 

z)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.13  'εγψ' 

aa)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.13  'εγψ' 

bb)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.13  'εγψ' 

cc)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.13  'εγψ' 

dd)  e.'δν   a.'do   2;03.13  'εδψ' 

ee)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.13  'εγψ' 

ff)  e.ˈγν   ν.ˈγo   2;03.13  'εγψ' 

gg)  e.ˈγν   ν.ˈγo   2;03.13  'εγψ' 

hh)  e.ˈγν   ν.ˈγo   2;03.13  'εγψ' 

ii)  e.ˈγν   ν.ˈγo   2;03.13  'εγψ' 

jj)  e.ˈγν   ν.ˈγν   2;03.15  'εγψ' 

kk)  e.ˈγν   a.ˈgo   2;03.15  'εγψ' 

ll)  e.ˈγν   a.ˈγo:   2;03.15  'εγψ' 

mm) e.ˈγν   ν.ˈγν   2;03.20  'εγψ' 

nn)  e.ˈγν   mo.ˈγo   2;03.20  'εγψ' 

oo)  e.ˈγν   ν.ˈγo   2;03.20  'εγψ' 

pp)  e.ˈγν   ν.ˈγo   2;03.20  'εγψ' 

qq)  e.ˈδν   a.ˈdo   2;03.20  'εδψ' 

rr)  e.ˈδν   a.ˈjo   2;03.20  'εδψ' 

ss)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.22  'εγψ' 

tt)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.22  'εγψ' 

uu)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.22  'εγψ' 

vv)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;04.26  'εγψ' 

ww) e.ˈγν   a.
i
ˈvo   2;05.03  'εγψ' 

xx)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;06.13  'εγψ' 

yy)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;06.27  'εγψ' 

zz)  e.ˈγν   a.ˈγo   2;07.13  'εγψ' 

aaa) pe.'po.ni  po.'po.ni  2;08.21  'πεπφλη' 

bbb) pe.'po.ni  po.'po.ni  2;09.12  'πεπφλη' 

 

Ζ αξκνλία κεηαμχ ησλ δχν κεζαίσλ θσλεέλησλ θαη ππξνδφηε ην νπίζζην ζηξνγγπιφ /o/ είλαη 

ηδηαίηεξα παξαγσγηθή, αθνχ θαιχπηεη ην 24% (54/224) επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αξκνληθψλ 

πεδίσλ ζηνλ θαηαγεγξακκέλν ιφγν ηνπ παηδηνχ. Απφ ηελ άιιε, πεξηνξίδεηαη ζε 5 

δηαθνξεηηθέο ιέμεηο-ζηφρνπο: εγώ, εδώ, πεπόνι, ηπένο, δένηπο.  
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Πξνεγνπκέλσο, έγηλε ιφγνο γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ηνληζκέλε ζπιιαβή φηαλ ην /o/ 

ζηνρεχεη ην ρακειφ θσλήελ /a/. Απφ ηα 54 αξκνληθά πεξηβάιινληα κε ζηφρν ην /e/, κφιηο δχν 

δελ θέξνπλ ηνλ ππξνδφηε ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή (ηα 40a, b). Σα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα 

θαηαγξάθνληαη ζην κεηαίρκην κεηαμχ αξρηθνχ ζηαδίνπ θαη ελδηάκεζεο αλαπηπμηαθήο θάζεο 

θαη ιφγσ ηεο ρακειήο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζεσξνχκε φηη δελ απνηεινχλ θπξίαξρε 

ζηξαηεγηθή. Πξνηείλνπκε φηη ε κεηαβνιή ηνπ ηνληζκέλνπ /e/ ζε /a/ (π.ρ. /'δedro/ → ['a.ko] 

(κ), /'treno/ → ['tano] (κ)), νθείιεηαη ζηελ απαίηεζε γηα κέγηζηε ερεηηθφηεηα ζηελ θεθαιή 

ηνπ πφδα (αξρηθφ ζηάδην), ελψ ν ηξφπνο επίηεπμεο απηήο ηεο κεηαβνιήο είλαη ην ρακήισκα 

ηνπ πξφζζηνπ θσλήεληνο /e/ θαη ε αιιαγή ηνπ Γ.Υ. [+πξφζζην] ζε [-πξφζζην]. Σν ηειεπηαίν 

απηφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πνπ εκπιέθεη ην άηνλν /ν/ ζην ηέινο ηεο ιέμεο, δεδνκέλνπ φηη ην 

ζηξνγγπιφ θσλήελ ραξαθηεξίδεηαη σο [+νπίζζην/-πξφζζην]. 

Σα ππφινηπα 52 εθθσλήκαηα θέξνπλ ηνλ ππξνδφηε ζηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή (stress-driven 

harmony).  Χο πξνο ηηο κεηαβνιέο ζηα Γ.Υ. ηνπ ζηφρνπ, ε εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ θαλεξψλεη 

φηη ην /e/ ελδέρεηαη (α) λα αθνκνηψλεη ην δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ [+νπίζζην] θαη λα 

κεηαβάιιεηαη ζε [o] ή (β) λα αθνκνηψλεη ην δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ [+νπίζζην] θαη λα 

κεηαβάιιεηαη (γηα αλεμάξηεηνπο ιφγνπο) ζην πην ερεηηθφ [a]. Ζ πεξίπησζε (α) θαιχπηεη ην 

22% ησλ δεδνκέλσλ (12/54), φηαλ ε (β) θαιχπηεη ην 78% (42/54). Δίλαη πξνθαλέο φηη ε 

θπξίαξρε ζηξαηεγηθή είλαη ε (β). ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ απηήο ηεο δηαπίζησζεο είλαη 

απαξαίηεην λα γίλεη ιφγνο ζπλδπαζηηθά γηα ηελ ερεηηθφηεηα θαη ηνλ βαζκφ καξθαξίζκαηνο 

ηνπ /a/. Πξνζζέηνπκε, επίζεο, φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε αξκνλία ιακβάλεη ρψξα ζηελ 

αξρή ηεο ιέμεο: ε ζηξαηεγηθή (α) δελ κεηαβάιιεη ηελ ερεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπιιαβψλ ηεο 

ιέμεο-ζηφρνπ (αθνχ ηα κεζαία θέξνπλ ακθφηεξα βαζκφ ερεηηθφηεηαο 9), ελψ ε ζηξαηεγηθή 

(β) ζπλεπάγεηαη ηε θζίλνπζα κείσζε ηεο ερεηηθφηεηαο απφ ηνλ ππξήλα ηεο πξψηεο ζπιιαβήο 

ζηνλ ππξήλα ηεο επφκελεο.    

ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αληρλεχνληαη επηκέξνπο (πεξηθεξεηαθά) πεξηβάιινληα 

αξκνλίαο κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζπάληα πξνθχπηεη αξκνλία 

θαη κεηαμχ ησλ ζηξνγγπιψλ θσλεέλησλ /u/ θαη /o/ (41). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην /o/ είλαη 

ν ππξνδφηεο θαη ην /u/ ν ζηφρνο. 

 

(41) Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη 

a)  ˈtu.to?   ˈto.to?   2;05.08  'ηνχην;' 

b)  ˈtu.to   ˈto.to   2;06.13  'ηνχην' 

 

Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη ηξία παξαδείγκαηα φπνπ ην /i/ απνηειεί ζηφρν ηνπ /o/ (42). ην 

πξψην -ρξνληθά- εθθψλεκα, ην /i/ ελαξκνλίδεηαη σο πξνο ην Γ.Υ [+νπίζζην] (θαη 

ζπλεπαγσγηθά [+ζηξνγγπιφ]), φηαλ ζηα ππφινηπα δχν ην πξφζζην πςειφ κεηαβάιιεηαη ζε 

πξφζζην κεζαίν. 
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(42) Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη 

a)  to 'bir.γo  to 'pu.do  2;02.18  'ηνλπχξγν' 

b)  mi.ˈkro   pe.ˈҫo   2;03.22  'κηθξφ' 

c)  ði.'ko mu  e.'ko mu  2;07.13  'δηθφ κνπ' 

 

πλνςίδνληαο, εθηφο απφ ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, ην κεζαίν ζηξνγγπιφ θσλήελ ππξνδνηεί 

αξκνλία θπξίσο απφ ηνληζκέλε ζπιιαβή.  

 

Πίλαθαο 8 

 

ηόρνη 

 

Ππξνδόηεο: /o/ 

 Θέζε: ηνληζκέλε ζπιιαβή Θέζε: Άηνλε ζ]word 

/e/ 52 / 54 2 / 54 

/i/ 2 / 3 1 / 3 

/u/ 0 / 2 2 / 2 

/a/ 19 / 19 0 / 19 

 

ύλνιν 

 

73 / 78 (93%) 5 / 78 (7%) 

 

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη γηαηί ην πνζνζηφ ππξνδφηεζεο απφ ην θσλήελ /ν/ ζε 

ηνληζκέλε ζπιιαβή αλέξρεηαη ζην 93% φηαλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ην /i/ αλέξρεηαη ζην 

37% (ή πςειφηεξα αλάινγα κε ην αλ ζα ιάβνπκε ππφςε ηελ παξαηήξεζε αλαθνξηθά κε ηελ 

πςειή ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο ιέμεο όσι).  

Ζ απάληεζε ζα δνζεί ιίγεο ζειίδεο παξαθάησ, αθνχ εμεηαζηνχλ θαη ηα αξκνληθά 

πεξηβάιινληα κε ππξνδφηε ην /e/. 

 

Φσλήελ /e/ 

(43) Ππξνδφηεο: /e/ - ηφρνο: /a/ 

 Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία   Γισζζάξη 

a)  'e.va.le   'e.ve.le (κ)  2;02.23  'έβαιε' 

b)  ka.'re.kla  ko.'je.ka  2;03.13  'θαξέθια' 

c)  ka.'fes   ko.'k
h
e   2;04.26  'θαθέο' 

d)  ka.ˈre.ka  ce.ˈje.ka  2;06.08  'θαξέθια' 

e)  ka.ˈre.ka  ce.ˈje.ka  2;06.08  'θαξέθια' 

f)  ˈvγa.lu.me  ˈvle.lu.me  2;06.08  'βγάινπκε' 

g)  ka.ˈne.nas  te.ˈne.na (κ)  2;06.08  'θαλέλαο' 

h)  ka.ˈre.kla  ce.ˈje.ka  2;06.20  'θαξέθια' 
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i)  ma.'ze.vu.me  e.'je.ju.me  2;06.27  'καδεχνπκε' 

j)  ma.'ze.vu.me  pe.'ɟe.vu.me  2;06.27  'καδεχνπκε' 

k)  pa.'ta.tes  pe.'ta.pe  2;08.21  'παηάηεο' 

l)  tata.'i.zu.ne  tate.'i.zu.ne  2;08.21  'ηα ηαΐδνπλε' 

m)  ka.'pe.lo  pe.'pe.jo  2;09.12  'θαπέιν' 

 

Ζ θσλεεληηθή αξκνλία αλάκεζα ζην κεζαίν πξφζζην /e/ (trigger) θαη ζην ρακειφ /a/ (target) 

κπνξεί λα ππξνδνηεζεί απφ ηηο δχν βαζηθέο πξνζσδηαθέο ζέζεηο πνπ έρνπλ ήδε αληρλεπζεί: 

(α) φηαλ ην /e/ βξίζθεηαη ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή (π.ρ /ka'rekla/ →[ce'jeka] 'θαξέθια') θαη (β) 

φηαλ ην /e/ βξίζθεηαη ζε άηνλε ζπιιαβή ζην δεμί άθξν (π.ρ. /'vγalume/ → ['vlelume] 

'βγάινπκε'). 

ηελ πεξίπησζε (α) ν ζηφρνο (/a/) ζηα αξηζηεξά ηεο θεθαιήο αθνκνηψλεη έλα απφ ηα 

αθφινπζα δχν δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

 

1) [-ρακειφ], π.ρ. /ka.'fes/ → [ko'k
h
e] (φπνπ ην ρακειφ νπίζζην /a/ γίλεηαη κεζαίν /ν/) 

2) [+πξφζζην], π.ρ. /ka'rekla/ → [ce'jeka]  

   /pa'tates/ → [pe'tape] (απφ απφζηαζε) 

 

(44) Ππξνδφηεο: /e/ - ηφρνο: /o/ 

 Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία   Γισζζάξη 

a)  e.ˈδν   e.ˈδe   2;06.08  'εδψ' 

b)  fo.ˈna.zu.ne  fe.ˈna.zu.ne  2;06.20  'θσλάδνπλε' 

c)  ka.'pe.lo  pa.'pe.ne  2;07.06  'θαπέιν' 

d)  'ζe.lo   'te.ne   2;08.28  'ζέισ' 

e)  o.'bre.la   me.'be.ja  2;09.12  'νκπξέια' 

f)  sto 'tre.no  te.'te.no   2;09.12  'ζην ηξέλν' 

 

Απφ ηε δηκειή ηάμε ησλ κεζαίσλ θσλεέλησλ ην πξφζζην θσλήελ κεηαβάιιεη ηα Γ.Υ. ηνπ 

νπίζζηνπ ζε κηθξφηεξν βαζκφ απ' φηη ην αληίζηξνθν (βι. ζει. 53). Απφ ην ζχλνιν ησλ 

δεδνκέλσλ θσλεεληηθήο αξκνλίαο πνπ δηαζέηνπκε κφιηο ηα 6 παξαδείγκαηα ζην (44) 

αθνξνχλ ηελ πξνζζίσζε ηνπ /e/ θαη κάιηζηα αληρλεχζεθαλ ζηελ χζηεξε θάζε ηνπ 

ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ. Χο πξνο ηα πεξηβάιινληα αλάπηπμεο ηεο αξκνλίαο, ν ππξνδφηεο 

ελδέρεηαη λα βξίζθεηαη ζε άηνλε (π.ρ. /e'δν/ → [e'δe]) ή ηνληζκέλε ζπιιαβή (π.ρ. /'ζelo/ → 

['tene]) θαη ε θαηεχζπλζε κπνξεί λα είλαη ππνρσξεηηθή ή πξνρσξεηηθή.  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ πεξηβάιινληα, ην /e/ κπνξεί λα ππξνδνηήζεη αξκνλία κε ζηφρν ην 

νπίζζην πςειφ θσλήελ /u/. Απφ ηα ζπλνιηθά πέληε παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζην (45), 
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κφιηο ζην έλα κεηαβάιιεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ [+νπίζζην] ζε [-νπίζζην] (45a). ε φια ηα 

ππφινηπα κεηαβάιιεηαη ην Γ.Υ. [+πςειφ] ζε [-πςειφ]. 

 

 

(45) Σχπνο Δλήιηθα  Σχπνο Παηδηνχ  Ζιηθία  Γισζζάξη 

a)  δen 'e.xu.ne  i 'ne.xν.ne  2;08.28  'δελ έρνπλε' 

b)  ku.ne.'la.ci  ko.ne.'la.ci  2;08.28  'θνπλειάθη' 

c)  ku.ne.'la.ci  ko.ne.'la.ci  2;08.28  'θνπλειάθη' 

d)  δen 'e.xu.ne  i 'ne.xν.ne  2;08.28  'δελ έρνπλε' 

e)  ζa 'pe.ksu.me  a 'pe.ti.me  2;02.25  'ζα παίμνπκε' 

 

πγθεληξσηηθά, ην θσλήελ /e/ ζηνρεχεη έλα απφ ηα νπίζζηα θσλήεληα ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο (/a, o, u/) θαη πνηέ ην πξφζζην πςειφ θσλήελ /i/. Δπίζεο, απφ ηηο 24 πεξηπηψζεηο 

ππξνδφηεζεο αξκνληθνχ πεδίνπ, νη 16 θέξνπλ ην θσλήελ-ππξνδφηε ζηελ ηνληζκέλε 

ζπιιαβή.  

 

Πίλαθαο 9 

 

ηόρνη 

 

Ππξνδόηεο: /e/ 

 Θέζε: ηνληζκέλε ζπιιαβή Θέζε: Άηνλε ζ]word 

/a/ 10 / 13 3 / 13 

/o/ 3 / 6 1 / 6 

/u/ 3 / 5 0 / 5 

/i/ 0 0 

 

ύλνιν 

 

16 / 24 (66%) 4 / 24 (16%) 

 

 

4.3 ύλνςε 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζηνλ πίλαθα (10) ζπλνςίδνληαη νξηζκέλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία 

πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα ελφηεηα γηα θάζε έλα απφ ηα πέληε θσλήεληα ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. ηελ αξηζηεξή θάζεηε ζηήιε δίλεηαη ην θσλήελ-ππξνδφηεο ζε πεξηβάιινλ 

ηνληζκέλεο ζπιιαβήο, ελψ ζηελ νξηδφληηα δηάηαμε δίλνληαη νη ζηφρνη θαζψο θαη ην γεληθφ 

ζχλνιν. Γηα παξάδεηγκα, ην θσλήελ /a/ είλαη ππεχζπλν γηα ζπλνιηθά 18 πεξηβάιινληα 

αξκνλίαο κε ζηφρν ην /ν/, εθ ησλ νπνίσλ ζηα 11 ν ππξνδφηεο βξίζθεηαη ζηελ ηνληζκέλε 

ζπιιαβή. 
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Πίλαθαο 10 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 
ύλνιν 

Φ.Α από 

ηνληζκέλε ζ 
 

 

/a/ 

 

/o/ /i/ /u/ /e/ 

ΠΤΡΟΓΟΣΔ 

(ζε ηνληζκέλε 

ζπιιαβή) 

/a/ - 11 / 18 3 / 4 3 / 3 

 

14 / 28 

 

31 / 53 

(59%) 

/o/ 19 / 19 - 2 / 3 0 / 2 

 

52 / 54 

 

73 / 78 

(93%) 

/i/ 6 / 8 5 / 35 - 8 / 16 

 

7 / 11 

 

26 / 70 

(37%) 

/e/ 10 / 13 3 / 6 - 3 / 5 
- 

 

16 / 24 

(66%) 

/u/ - - - - 
- 

 
- 

 

Σν θσλήελ /a/ γεηηληάδεη σο πξνο ην χςνο κε ηα δχν κεζαία θσλήεληα (/e, o/), αιιά βξίζθεηαη 

ζε κεγάιε απφζηαζε κε ηα δχν πςειά (/i, u/). Ζ ζρέζε γεηηλίαζεο ππνζέηνπκε φηη ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηελ πςειή ζπρλφηεηα αλάπηπμεο αξκνληθψλ πεδίσλ κεηαμχ ηνπ ρακεινχ (σο 

ππξνδφηε) θαη ησλ κεζαίσλ θσλεέλησλ (18 αξκνληθά πεξηβάιινληαη κε ζηφρν ην /o/ θαη 28 

κε ζηφρν ην /e/). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κεγάιε απφζηαζε σο πξνο ην χςνο αλάκεζα ζην /a/ 

θαη ηα πςειά θσλήεληα ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη θαηαγξάθνληαη πεξηνξηζκέλα 

πεξηβάιινληα (4 γηα ην /i/ θαη 3 γηα ην /u/). 

Σν θσλήελ /i/ ελδέρεηαη λα κεηαβηβάζεη έλα απφ ηα αθφινπζα δχν Γ.Υ. (ζπάληα θαη ηα δχν): 

(a) [+πξφζζην], (b) [+πςειφ]. Δπνκέλσο, κπνξεί λα ζηνρεχζεη έλα απφ ηα νπίζζηα θσλεέληα 

(ην απνηέιεζκα είλαη ε πξνζζίσζή ηνπο) ή ην πξφζζην κεζαίν (κε απνηέιεζκα ηελ αλχςσζή 

ηνπ). Αθφκε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε πςειή ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο ιέμεο όσι έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ πνζνζηψλ αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην /i/ θαη ζην /o/, 

ελψ κεηαμχ ησλ δχν πξφζζησλ θσλεέλησλ /e, i/ ππάξρεη ζρέζε γεηηλίαζεο σο πξνο ην χςνο. 

Σέινο, ην /i/ θέξεη θνηλά Γ.Υ. κε ην /u/, ζηνηρείν πνπ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα αλάπηπμεο 

αξκνληθνχ πεδίνπ κεηαμχ ηνπο (ζπλνιηθά 16). 

Σν θσλήελ /e/ είλαη ππεχζπλν γηα ηα ιηγφηεξα αξκνληθά πεξηβάιινληα (24). Δπίζεο, παξ' φηη 

γεηηληάδεη αξζξσηηθά κε ην /i/, δελ δχλαηαη λα ην κεηαβάιιεη απφ πςειφ ζε κεζαίν. Χο πξνο 

ην νπίζζην κεζαίν θσλήελ (/ν/), αληρλεχνληαη 6 πεξηβάιινληα πνπ απνηειεί ζηφρν ηνπ /e/, 

ζηα 3 εθ ησλ νπνίσλ απφ ηνληζκέλε ζπιιαβή. H κεηαβνιή ησλ Γ.Υ. ηνπ /u/ απφ ην /e/ 

πξαγκαηνπνηείηαη -θπξίσο- απφ ηελ "ηζρπξή" ηνληζκέλε ζπιιαβή. 
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Σν /o/ είλαη ππεχζπλν γηα πεξηζζφηεξα αξκνληθά πεξηβάιινληα (78/224) απ' φηη θάζε άιιν 

θσλήελ. Χζηφζν, ην ζπγθεθξηκέλν θσλήελ είλαη ζε ζέζε λα ππξνδνηήζεη αξκνλία κφλν απφ 

ηνληζκέλε ζπιιαβή (ζπάληεο εμαηξέζεηο). 

 

ηε βηβιηνγξαθία ζπρλά ππνζηεξίδεηαη φηη ηα πην καξθαξηζκέλα ηεκάρηα είλαη ζπλήζσο νη 

ππξνδφηεο αθνκνηψζεσλ, ελψ ηα ιηγφηεξα καξθαξηζκέλα νη ζηφρνη (Rice, 2007: 80). Ζ 

παξαπάλσ παξαηήξεζε δελ επαιεζεχεηαη ζηα δεδνκέλα καο θαζψο ζην ελδηάκεζν ζηάδην (ελ 

δπλάκεη) θάζε θσλήελ είλαη ππνςήθηνο ππξνδφηεο, αξθεί λα βξίζθεηαη ζε ηνληζκέλε 

ζπιιαβή ή ζε άηνλε ζπιιαβή ζην ηέινο ηεο ιέμεο (εμαίξεζε ην πην καξθαξηζκέλν /u/).  

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζην ζεκείν απηφ είλαη: 

 Γηαηί νξηζκέλα θσλήεληα, φπσο ην /o/, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή ή ζηελ 

ζπιιαβή ζην ηέινο ηεο ιέμεο γηα λα ππξνδνηήζνπλ αξκνλία, ελψ άιια, φπσο ην /a/, δελ 

πξνυπνζέηνπλ θάηη ηέηνην; 

H ηνληζκέλε ζπιιαβή θαη ε ζπιιαβή ζην ηέινο ηεο ιέμεο είλαη ζέζεηο ππξνδφηεζεο αξκνλίαο 

γηα ηα θσλήεληα /a, e, o, i/ ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε. Ο Krämer (2003) θαη ε Sasa 

(2009) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα θσλήεληα ζην ηέινο ηεο ιέμεο ελδέρεηαη λα ειέγρνπλ ηελ 

αξκνλία θσλεέλησλ, ελψ άιινη εξεπλεηέο ηζρπξίδνληαη φηη ηα ηεκάρηα ηνπ δεμηνχ άθξνπ κηαο 

ιέμεο αληηζηέθνληαη ζηε δηαγξαθή ζηα πξψηκα εθθσλήκαηα ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

Walker (2011) αλαθέξεη φηη ηέηνηνπ είδνπο παξαηεξήζεηο νδήγεζαλ ηνπο Petrova et al. 

(2006) ζηελ ππφζεζε φηη νη ζπιιαβέο ζην ηέινο ηεο ιέμεο είλαη θσλνινγηθά εμέρνπζεο. 

 Χο πξνο ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, έλα θσλήελ (εθηφο ηνπ /u/) ζε κία εθ ησλ δχν 

πξναλαθεξφκελσλ πξνζσδηαθά ηζρπξψλ ζέζεσλ ελδέρεηαη λα ππξνδνηήζεη αξκνλία κε ζηφρν 

έλα ιηγφηεξν καξθαξηζκέλν θσλήελ, θάηη πνπ ίζσο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη 

απφ άηνλε ζπιιαβή (ή ηνπιάρηζηνλ φρη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα). Απφ ηελ άιιε, έλα ιηγφηεξν 

καξθαξηζκέλν θσλήελ-ππξνδφηεο δελ είλαη απαξαίηεην λα βξεζεί ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή γηα 

λα ππξνδνηήζεη αξκνληθφ πεξηβάιινλ κε ζηφρν έλα πην καξθαξηζκέλν. Oη παξαπάλσ 

παξαηήξεζεηο θαζψο θαη ε γεληθή εηθφλα πνπ δηαζέηνπκε γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνλ βαζκφ 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ θσλεέλησλ σο πξνο ην θαηλφκελν ηεο Φ.Α. ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο αθφινπζεο θιίκαθαο γηα ηνλ βαζκφ καξθαξίζκαηνο ησλ θσλεέλησλ: 

 

 Δλδηάκεζε Αλαπηπμηαθή Φάζε 

(46)  Κιίκαθα Φσλεεληηθήο Ηζρχνο  

(βάζεη καξθαξίζκαηνο, ερεηηθφηεηαο θαη παξαηεξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ Φ.Α.): 

a > i > e > o > u 

 

Χο ην πιένλ ακαξθάξηζην θαη ην πιένλ ερεηηθφ, ην ρακειφ θσλήελ /a/ δελ είλαη απαξαίηεην 

λα βξεζεί ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή γηα λα ζηνρεχζεη έλα απφ ηα ππφινηπα θσλήεληα. Χζηφζν, 
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ε ηνληζκέλε ζπιιαβή θαζηζηά δπλαηφλ (σο ηζρπξή ζέζε) λα κεηαβάιιεη ηα Γ.Υ. καθξηλψλ σο 

πξνο ηελ άξζξσζε θσλεέλησλ, φπσο ηα [+πςειά]. 

Σν θσλήελ /i/, φληαο ιηγφηεξν καξθαξηζκέλν απφ ηα /e, o, u/ είλαη ζε ζέζε λα κεηαβάιιεη ηα 

Γ.Υ. ηνπο είηε απφ άηνλε, είηε απφ ηνληζκέλε ζπιιαβή. Όκσο, ε κεηαβνιή ησλ Γ.Υ. ηνπ πην 

ακαξθάξηζηνπ /a/ πξνυπνζέηεη ηελ εκθάληζε ηνπ θσλήεληνο /i/ ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή, 

πξάγκα πνπ επαιεζεχεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ (6/8 απφ ηνληζκέλε 

ζπιιαβή). εκεηψλεηαη πσο ην /i/ ζπάληα ζηνρεχεη ην ηζρπξφηεξν /a/, ελψ ηα πνζνζηά 

ππξνδφηεζεο απφ ηνληζκέλε ζπιιαβή είλαη πςειφηεξα ζπγθξηηηθά κε φινπο ηνπο ππνινίπνπο 

ζηφρνπο ηνπ /i/. 

Σν κεζαίν πξφζζην θσλήελ /e/ πξνθαιεί αξκνλία θαη απφ άηνλε θαη απφ ηνληζκέλε ζπιιαβή, 

αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηα ππφινηπα. Δηδηθφηεξα, ε ππξνδφηεζε κε ζηφρν ην /a/ 

πξνυπνζέηεη (βαζηθψο) ηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή (ζε 10 απφ ηα 13 πεξηβάιινληα), αθνχ ην 

ρακειφ θσλήελ είλαη ιηγφηεξν καξθαξηζκέλν ζε ζρέζε κε ην /e/. Απφ ηα ελαπνκείλαληα ηξία 

θσλήεληα, ην /i/ δελ απνηειεί πφηε ζηφρν ηνπ /e/, ελψ ηα νπίζζηα ζηξνγγπιά θσλήεληα είλαη 

ζηφρνη απφ άηνλε ή ηνληζκέλε ζπιιαβή. Άξα, ην /e/ δελ πξνυπνζέηεη ηελ θεθαιή ηνπ πφδα 

γηα λα ζηνρεχζεη ην (επίζεο) κεζαίν θσλήελ /o/. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην θσλήελ /o/ ππξνδνηεί αξκνλία απφ ηελ 

θεθαιή ηνπ πφδα θαη πνιχ ζπάληα απφ άηνλε ζπιιαβή. Μάιηζηα, δχν απφ ηηο πέληε 

πεξηπηψζεηο ππξνδφηεζεο απφ άηνλε ζπιιαβή αθνξνχλ ην θσλήελ /u/ (ζηφρνο), ην νπνίν θαη 

ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηεο θιίκαθαο καξθαξίζκαηνο. Αλαθνξηθά κε ηα πξφζζηα θσλήεληα-

ζηφρνπο, ην /o/ κεηαβάιιεη ηα Γ.Υ. ηνπο ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηνληζκέλε ζπιιαβή (71/73 

θαη γηα ηα δχν), κνηίβν πνπ πξνβιέπεηαη δεδνκέλνπ φηη είλαη ιηγφηεξν καξθαξηζκέλα. Σέινο, 

ην πιένλ ακαξθάξηζην /a/ κπνξεί λα απνηειέζεη ζηφρν ηνπ /ν/ απνθιεηζηηθά απφ ηνληζκέλε 

ζπιιαβή. 

 

Σα γξαθήκαηα ζην (47) παξνπζηάδνπλ ηελ θιίκαθα καξθαξίζκαηνο θαη ηε ζέζε 

ππξνδφηεζεο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο ππξνδφηεο πνπ αληρλεχζεθαλ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα. Ζ εθθίλεζε ησλ βειψλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ππξνδφηε θαη ε θαηάιεμε ηνλ ζηφρν. Πάλσ 

απφ ην εθάζηνηε βέινο δίλεηαη ε ζπιιαβή-ζέζε ηνπ ππξνδφηε. Αλ ηα πεξηβάιινληα 

ππξνδφηεζεο απφ ηνληζκέλε ή άηνλε ζπιιαβή μεπεξλνχλ ην 66%, ηφηε ζεσξνχκε φηη 

πξφθεηηαη γηα ην βαζηθφ/ππξεληθφ κνηίβν θαη έηζη ζεκεηψλεηαη κφλν απηή ε ζπιιαβή-ζέζε. 

Γηα παξάδεηγκα, ην /a/ ππξνδνηεί αξκνλία κε ζηφρν έλα πςειφ θσλήελ θπξίσο απφ ηνληζκέλε 

ζπιιαβή (75% γηα ην /i/ θαη 100% γηα ην /u/), ελψ απφ άηνλε ή ηνληζκέλε κεηαβάιινληαη ηα 

Γ.Υ. ελφο κεζαίνπ θσλήεληνο (60% γηα ην /o/ θαη 50% γηα ην /e/).  

 

ρήκα 47 
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Aπφ ηα παξαπάλσ ζρήκαηα πξνθχπηνπλ νη εμήο βαζηθέο παξαηεξήζεηο:  

(α) Ζ αλάπηπμε θσλεεληηθήο αξκνλίαο κε ζηφρν έλα ιηγφηεξν καξθαξηζκέλν θσλήελ 

πξνυπνζέηεη (ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ) ην θσλήελ-ππξνδφηε ζε ηζρπξή ηνληζκέλε 

ζπιιαβή. Απηφ δηαθαίλεηαη απφ ηα βέιε κε θαηεχζπλζε πξνο ηα αξηζηεξά (δειαδή πξνο ηα 

ιηγφηεξν καξθαξηζκέλα θσλήεληα): ε ζέζε ππξνδφηεζεο είλαη (θπξίσο) ε ηνληζκέλε 

ζπιιαβή.  

(β) Εεχγε θσλεέλησλ πνπ γεηηληάδνπλ αξζξσηηθά (π.ρ. /a-e/, /a-o/) ή έρνπλ θνηλά Γ.Υ. (π.ρ. 

ηα /i-u/ είλαη πςειά θσλήεληα, ελψ ηα /i-e/ είλαη πξφζζηα), έρνπλ ηνλ ππξνδφηε είηε ζε 

άηνλε, είηε ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή. 

 (γ) Έλα θσλήελ-ππξνδφηεο πνπ είλαη ιηγφηεξν καξθαξηζκέλν απφ ην θσλήελ-ζηφρν δελ είλαη 

αλαγθαίν λα εκθαλίδεηαη ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή πξνθεηκέλνπ λα ππξνδνηήζεη Φ.Α, εθηφο θαη 

αλ πξφθεηηαη γηα ηα πην καθξηλά σο πξνο ηελ άξζξσζε θσλήεληα, δειαδή γηα ην ρακειφ /a/ 

θαη ηα πςειά /i/ θαη /u/. 

 

 

5. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

 

Έρνληαο σο βάζε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο γεληθεχζεηο γηα ηνπο ππξνδφηεο, ηνπο ζηφρνπο, ηα 

πεδία θαη ηνπο θηλεηήξηνπο κνρινχο ηεο αξκνλίαο, ζηηο επφκελεο ελφηεηεο παξνπζηάδεηαη ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θσλεεληηθήο αξκνλίαο πνπ δηαζέηνπκε. 
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ηελ παξνχζα έξεπλα πηνζεηείηαη ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο Θευπίαρ ηος Βέληιζηος 

(Optimality Theory, Prince & Smolensky 1991, 1993) ζε ζπλδπαζκφ κε επηκέξνπο 

ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο (π.ρ. ε Θευπία Πιζηόηηηαρ υρ ππορ ηη θέζη, Positional Faithfulness 

Theory, Beckman 1997). 

 

 

5.1 Η Θεσξία ηνπ Βέιηηζηνπ (Optimality Theory) 

 

Ζ Θευπία ηος Βέληιζηος (Optimality Theory / OT, Prince & Smolensky 1991, 1993) είλαη έλα 

ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν δφκεζεο ησλ γξακκαηηθψλ (MacCarthy 2007:1).  

Μία απφ ηηο βαζηθέο ηδέεο ησλ ζεκειησηψλ ηεο ΟΣ (Prince & Smolensky 1991: 2) είλαη φηη ε 

Καζνιηθή Γξακκαηηθή (Universal Grammar) απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πεξηνξηζκψλ, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο γισζζνινγηθέο γεληθεχζεηο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο 

νξζέο (ή κε-νξζέο) θσλνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Κάζε γιψζζα επηιέγεη ηνπο δηθνχο ηεο 

πεξηνξηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα δνκήζεη ηε γξακκαηηθή ηεο θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

γισζζψλ είλαη απφξξνηα ηεο δηαθνξεηηθήο ηεξάξρεζεο ησλ ίδησλ (θαζνιηθψλ) πεξηνξηζκψλ. 

Απφ απηήλ ηελ άπνςε, αλ νη πεξηνξηζκνί είλαη θαζνιηθνί ζα πξέπεη λα είλαη θαη έκθπηνη, θαη 

αλ είλαη έκθπηνη, ζα πξέπεη λα απαληψληαη ηφζν ζηε γξακκαηηθή ησλ ελειίθσλ φζν θαη ζηε 

γξακκαηηθή ησλ παηδηψλ (Gnanadesikan, 1995: 73), αθνχ φινη νη νκηιεηέο έρνπλ πξφζβαζε 

ζηελ Καζνιηθή Γξακκαηηθή.  

Οη Prince & Smolensky (1991: 2) ππνζηεξίδνπλ φηη νη πεξηνξηζκνί είλαη παξαβηάζηκνη θαη 

κάιηζηα "αληηκάρνληαη" κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ελδέρεηαη λα κεηαθξάδνληαη σο 

δηαθνξεηηθέο αξρέο ή απαηηήζεηο ηεο γξακκαηηθήο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη αληίζεηεο κεηαμχ 

ηνπο θαη λα πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Πψο, φκσο, πξαγκαηψλεηαη ε 

θσλεηηθή αλαπαξάζηαζε (output) ηνπ ππνθείκελνπ ηχπνπ (input);  Ζ ηδέα ησλ Prince & 

Smolensky (1991: 2) είλαη φηη νη πεξηνξηζκνί θάζε γιψζζαο νξγαλψλνληαη ζε κία ιεπάπσηζη 

αςζηηπήρ κςπιαπσίαρ (strict dominance hierarchy), κέζσ ηεο νπνίαο επηιχνληαη νη δηακάρεο 

κεηαμχ ηνπο θαη επηιέγεηαη ην βέιηηζην ππνςήθην εμαγφκελν, δειαδή ην εμαγφκελν πνπ 

παξαβηάδεη ηνπο ρακειφηεξα δηαβαζκηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο ή απηφ πνπ θέξεη ηηο ιηγφηεξεο 

παξαβηάζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ππνςήθηα εμαγφκελα (ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο 

ησλ ίδησλ πεξηνξηζκψλ). Όζν πην ςειά ηεξαξρεκέλνο είλαη έλαο πεξηνξηζκφο, ηφζν πην 

ζεκαληηθφ είλαη λα ηθαλνπνηείηαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο ηχπνπο, θαη αληηζηξφθσο, φζν πην 

ρακειά δηαβαζκηζκέλνο είλαη έλαο πεξηνξηζκφο, ηφζν ιηγφηεξε ηζρχ έρεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

βέιηηζηνπ ηχπνπ,
32

 θαη ηφζν πην πηζαλφλ είλαη λα παξαβηάδεηαη.  

                                                      
32

 Χζηφζν, ελίνηε θαη νη ρακειά δηαβαζκηζκέλνη πεξηνξηζκνί πξνζδηνξίδνπλ ηνλ βέιηηζην ηχπν, φπσο 

ζην θαηλφκελν ηεο ανάδςζηρ ηος αμαπκάπιζηος (the emergence of the unmarked-TETU, McCarthy & 

Prince (1994)). 
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ην ζεσξεηηθφ πξφηππν ηεο ΟΣ νη αλαιχζεηο απνηππψλνληαη ζε πίλαθεο (π.ρ. πίλαθαο 11). 

ηελ αξηζηεξή θάζεηε ζηήιε ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ν εηζαγφκελνο ηχπνο θαη ηα 

ππνςήθηα εμαγφκελα, ελψ ζε νξηδφληηα δηάηαμε πξνο ηα δεμηά αλαπηχζζεηαη ε πξνηεηλφκελε 

γξακκαηηθή, δειαδή νη ηεξαξρηθά δηαβαζκηζκέλνη πεξηνξηζκνί. 

 

Πίλαθαο 11 

/Τπνθείκελνο ηχπνο/ Πεξηνξηζκφο 1 Πεξηνξηζκφο 2 Πεξηνξηζκφο 3 

☞a. Τπνςήθην εμαγφκελν     * 

    b. Τπνςήθην εμαγφκελν  *!   

 

Ο ππνςήθηνο ηχπνο (11b) παξαβηάδεη ηνλ πςειφηεξα δηαβαζκηζκέλν πεξηνξηζκφ (1) θαη έηζη 

ηίζεηαη εθηφο ζπλαγσληζκνχ. Κάζε παξαβίαζε ζπκβνιίδεηαη κε έλα (*) θαη φηαλ ε παξαβίαζε 

είλαη κνηξαία (φπσο ζηνλ ηχπν (11b)) ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην (!). Αλ έλαο πεξηνξηζκφο 

ηθαλνπνηείηαη, ηφηε είηε παξακέλεη θελή ε ζέζε ηνπ, είηε ζπκβνιίδεηαη κε ην (√).   

Ο βέιηηζηνο ηχπνο (11a) θέξεη ηελ ελάσιζηη δπλαηή παπαβίαζη (minimal violation, Pater 

1998) θαζψο παξαβηάδεη κφιηο κία θνξά ηνλ πην ρακειά δηαβαζκηζκέλν πεξηνξηζκφ. 

εκεηψλεηαη πσο αθφκε θη αλ παξαβίαδε ηνπο πεξηνξηζκνχο 2 θαη 3 πεξηζζφηεξεο απφ κία 

θνξέο θαη ν ππνςήθηνο ηχπνο (11b) κφλνλ ηνλ πεξηνξηζκφ 1 θαη γηα κία θνξά, βέιηηζηνο 

ηχπνο ζα ήηαλ πάιη ν (11a) θαζψο ζεκαζία έρεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλψηεξα 

δηαβαζκηζκέλνη πεξηνξηζκνί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πην αξκνληθνχ (ή βέιηηζηνπ) ηχπνπ.  

Γχν ή πεξηζζφηεξνη πεξηνξηζκνί ελδέρεηαη λα κελ ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο, δειαδή λα 

είλαη ίζνη σο πξνο ηελ ηεξαξρηθή δηαβάζκηζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θαλέλαο απφ ηνπο δχν 

δελ είλαη αλψηεξα δηαβαζκηζκέλνο απφ ηνλ άιινλ θάηη πνπ ζπκβνιίδεηαη κε δηαθνκκέλε 

γξακκή ή (,) αλάκεζά ηνπο (βι. Πίλαθα 12). 

 

Πίλαθαο 12 

/Τπνθείκελνο ηχπνο/ Πεξηνξηζκφο 1 Πεξηνξηζκφο 2 Πεξηνξηζκφο 3 

☞a. Τπνςήθην εμαγφκελν  *  

   b. Τπνςήθην εμαγφκελν *  *! 

 

Ο ππνςήθηνο ηχπνο (12a) είλαη ν βέιηηζηνο δηφηη, ελψ ακθφηεξνη νη ππνςήθηνη ηχπνη 

παξαβηάδνπλ έλαλ απφ ηνπο δχν ηζνδχλακνπο πεξηνξηζκνχο (1 θαη 2),  ν (b) θέξεη ηε κνηξαία 

παξαβίαζε ζηνλ ρακειφηεξα δηαβαζκηζκέλν πεξηνξηζκφ (3). 

πλνςίδνληαο, νη ηειηθέο θσλεηηθέο πξαγκαηψζεηο ζρεκαηίδνληαη (ή πξνζδηνξίδνληαη) απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε θαζνιηθψλ παξαβηάζηκσλ πεξηνξηζκψλ, νη νπνίνη, φληαο ηεξαξρηθά 

δηαβαζκηζκέλνη ζπλζέηνπλ ηε γξακκαηηθή ηεο εθάζηνηε γιψζζαο. Σν γεγνλφο φηη νη 
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πεξηνξηζκνί αληηκάρνληαη κεηαμχ ηνπο ζεκαίλεη φηη ελίνηε ηθαλνπνηείηαη ν έλαο κε θφζηνο 

ηελ παξαβίαζε ελφο άιινπ. 

Πψο πξνζδηνξίδνληαη νη ππνςήθηνη εμαγφκελνη ηχπνη θαη πψο αμηνινγνχληαη απφ ηελ 

ηεξάξρεζε πεξηνξηζκψλ; ηελ ΟΣ απνπζηάδνπλ νη ελδηάκεζεο παξαγσγέο ή νη παξαγσγηθνί 

θαλφλεο ηεο θιαζηθήο γελεηηθήο θσλνινγίαο. Αληί απηψλ, ηα ειζαγόμενα (inputs) 

αλαγλσξίδνληαη σο ςποκείμενερ αναπαπαζηάζειρ (underlying representations), ελψ νη 

ππνςήθηνη εμαγφκελνη ηχπνη σο νη επηθαλεηαθέο πξαγκαηψζεηο ηνπο (surface representations). 

Ζ πξφηαζε ησλ Prince & Smolensky (1991: 4) είλαη φηη θάζε εηζαγφκελνο ηχπνο ζπλδέεηαη κε 

έλα (δπλεηηθά) άπεηξν ζχλνιν ππνςήθησλ πξαγκαηψζεσλ, νη νπνίεο "παξάγνληαη" κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεννήηοπα (Gen(erator)), δειαδή ελφο κεραληζκνχ ηεο Καζνιηθήο 

Γξακκαηηθήο. Δπνκέλσο, κία απφ ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ γεννήηοπα είλαη ε ελεςθεπία 

ανάλςζηρ (freedom of analysis), ε νπνία πεξηνξίδεηαη κφλνλ απφ αλεμάξηεηεο αξρέο πνπ 

"ππνρξεψλνπλ" ηνπο ππνςήθηνπο ηχπνπο (α) λα απνηεινχληαη απφ θαζνιηθά ζηνηρεία, φπσο 

ηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Κάππα, ππφ έθδνζε), θαη (β) λα κελ απνκαθξχλνληαη ηειείσο 

απφ ηνλ εηζαγφκελν ηχπν, δειαδή λα δηαηεξνχλ -θαηά ην δπλαηφλ- νξηζκέλα Γ.Υ. ή/θαη 

ηεκάρηά ηνπ
33

. 

Μεηά ηελ "παξαγσγή" ησλ ππνςήθησλ ηχπσλ ελεξγνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Αξιολόγηζηρ 

(Evaluation), ε νπνία παξαιακβάλεη φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ηχπνπο απφ ηνλ Γεννήηοπα θαη 

είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πην αξκνληθνχ (ή βέιηηζηνπ) αλάκεζά ηνπο (Prince 

& Smolensky (1991: 5). Χο βέιηηζηνο ηχπνο νξίδεηαη ην εμαγφκελν πνπ δελ παξαβηάδεη ηνπο 

αλψηεξα δηαβαζκηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο ή απηφ πνπ παξαβηάδεη ηνπο ιηγφηεξνπο (ρακειά 

δηαβαζκηζκέλνπο) πεξηνξηζκνχο ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ππνςήθηα εμαγφκελα. ην 

ζρήκα 48 ζπλνςίδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεννήηοπα (Gen) θαη ηεο Αξιολόγηζηρ 

(Eval). 

 

ρήκα 48 

 

      (αληιήζεθε απφ Kager et al., 2004: 18) 

   

Όπσο ζεκεηψλεη ν MacCarthy (2007: 6), νη πεξηνξηζκνί, ν Γεννήηοπαρ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

Αξιολόγηζηρ είλαη θαζνιηθά ζηνηρεία ηεο γξακκαηηθήο ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα κνηξάδνληαη 

                                                      
33

 Πξφθεηηαη γηα κία αθφκε ηδηφηεηα ηνπ Γεννήηοπα, ε νπνία θαη νλνκάδεηαη ανάζσεζη/εγκιβυηιζμόρ 

(Containment) (βάζεη Κάππα, ππφ έθδνζε). 
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φιεο νη γιψζζεο. Αληηζέησο, απηφ πνπ δηαθέξεη κεηαμχ ησλ γισζζψλ είλαη ε επηινγή ησλ 

πεξηνξηζκψλ θαη ε επαθφινπζε ηεξάξρεζή ηνπο.  

Καηά ηνλ ίδην (MacCarthy, 2007: 6) ην ζπζηαηηθφ ηεο Κ.Γ. πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο νλνκάδεηαη Con. Tν Con απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο δχν νηθνγέλεηεο 

πεξηνξηζκψλ:  

(α) Πεξηνξηζκνί Μαπκαπιζμένηρ δομήρ (Markedness Constraints)  

(β) Πεπιοπιζμοί Πιζηόηηηαρ Faithfulness Constraints)  

 

Οη πξψηνη (Πεξηνξηζκνί Μαξθαξηζκέλεο Γνκήο ή Π.Μ.Γ.) απαηηνχλ ακαξθάξηζηεο δνκέο 

θπξίσο σο αξρέο απαγφξεπζεο κίαο δνκήο ή ελφο θζφγγνπ (π.ρ. Όσι Σύνθεηερ Δμβάζειρ ή 

[*COMPLEXonset]), ελψ νη δεχηεξνη (Πεξηνξηζκνί Πηζηφηεηαο ή Π.Π.) ππαγνξεχνπλ 

νκνηφηεηα (πηζηφηεηα) κεηαμχ εηζαγφκελνπ θαη εμαγφκελνπ ηχπνπ είηε σο απιέο δηαηππψζεηο 

(π.ρ. Τα ηεμάσια ηος ειζαγόμενος ηύπος ππέπει να ππαγμαηώνονηαι και ζηον εξαγόμενο ηύπο ή 

[MAX-IO]) είηε σο αξρέο απαγφξεπζεο (π.ρ. Μην διαγπάτειρ ηεμάσια ηος ςποκείμενος ηύπος 

ζηον εξαγόμενο ή Όσι διαγπαθή ή [DEP-IO]). Αλ νη Π.Μ.Γ. κεηαβάιινπλ καξθαξηζκέλεο 

δνκέο ή θζφγγνπο ζε πην ακαξθάξηζηα ζηνηρεία νπδεηεξνπνηψληαο ηηο αληηζέζεηο, νη Π.Π. 

δηαηεξνχλ ηηο ιεμηθέο αληηζέζεηο ψζηε λα δηαηεξείηαη θαη ε δηαθξηηφηεηα ησλ ιεμηθψλ 

κνλάδσλ (Kάππα, ππφ έθδνζε).  

 

 

5.2 H αξκνλία θσλεέλησλ ζηε Θεσξία ηνπ Βέιηηζηνπ  

 

ηελ ΟΣ ε αξκνλία ειέγρεηαη (θαη εμαξηάηαη) απφ θαζνιηθνχο πεξηνξηζκνχο. Οξηζκέλεο απφ 

ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί αλαθνξηθά κε ηε θσλεεληηθή ή ηε 

ζπκθσληθή αξκνλία ζηελ ΟΣ είλαη:  

I. Γιάσςζη = Spreading (Pagdett, 1997) 

II. Δςθςγπάμμιζη = Alignment (McCarthy & Prince 1993) 

III. Σςμθυνία = Agree (Bakovic 2000, McCarthy 2011) 

IV. Σςμθυνία μέζυ ανηιζηοίσηζηρ  = Agreement-By-Correspodence (γηα ηελ θσλεεληηθή 

αξκνλία, βι. Walker, 2009) 

V. Span Theory (McCarthy, 2004) 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζα πηνζεηήζνπκε ηε ζεσξεηηθή πξφηαζε δηάρπζεο δηαθξηηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαζψο, φπσο ζα γίλεη γλσζηφ ζε επφκελεο ελφηεηεο, έλα κηθξφ ζχλνιν 

πεξηνξηζκψλ δηάρπζεο Γ.Υ.ζπλδπαζηηθά κε ειάρηζηνπο πεξηνξηζκνχο πηζηφηεηαο κπνξνχλ λα 

αλαιχζνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ δεδνκέλσλ. 
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Γηάρπζε ησλ Γ.Υ. (Feature Spreading, Padgett 1997, 2002) 

 

Ο Padgett (1997: 20-21) δηαηχπσζε ηελ έλλνηα ηεο πνιιαπιήο ζχλδεζεο (ή δηακνηξαζκνχ) 

ελφο Γ.Υ. κέζσ πεξηνξηζκψλ διάσςζηρ (Spreading) νη νπνίνη θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αξκνληθνχ πεδίνπ. Ο Padgett δηεξεχλεζε ηε θσλνινγηθή δηαδηθαζία ηεο 

αθνκνίσζεο σο πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο ζπκθσληθψλ ηεκαρίσλ
34

, αιιά ε επέθηαζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ δηάρπζεο ζηε Φ.Α. είλαη εμίζνπ δπλαηή (βι. Walker, 2012: 3). Αθνινπζεί ε 

αξρηθή δηαηχπσζε ηνπ πεξηνξηζκνχ (Padgett, 1997: 22), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Sasa 

(2009: 22). 

 

(49)  ΓΗΑΥΤΖ [αΓΥ] = Spread [αF] (πξσηφηππε πεγή: Padgett, 1997: 22, αληιήζεθε 

      απφ Sasa, 2009: 22) 

  

-Κάζε ΓΥ [αF] ζπλδέεηαη κε θάζε ηεκάρην = Every feature [αF] is linked to every segment 

(Spread (x): ∀x,y, x(y): x=feature,  y=segment). 

     

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζνπκε ηα δεδνκέλα θσλεεληηθήο αξκνλίαο, πξνηείλνπκε φηη ν 

παξαπάλσ πεξηνξηζκφο απαηηεί ηε δηαζχλδεζε ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ (π.ρ. [αF]) ζε φια ηα 

ππνςήθηα θσλήεληα κηαο ιέμεο. Ο ηξφπνο επίηεπμεο ηεο απαίηεζεο απηήο είλαη ε δηάρπζε 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ απφ έλαλ ππξνδφηε πξνο φια ηα ππνςήθηα θσλήεληα-ζηφρνπο. Κάζε 

θσλήελ πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ην αξκνληθφ ραξαθηεξηζηηθφ επηθέξεη κία παξαβίαζε ζηνλ 

πεξηνξηζκφ διάσςζηρ (Spread [αF]) θαη απηφο ηθαλνπνηείηαη κφλνλ φηαλ φια ηα θσλήεληα 

δηακνηξάδνληαη ην ελ ιφγσ δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ.  

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνξηζκψλ δηάρπζεο ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ε 

απνπζία πξνυπφζεζεο γεηηλίαζεο κεηαμχ ησλ ζπιιαβψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ (Walker, 2012: 

9). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ νηθνγέλεηα πεξηνξηζκψλ ππαγνξεχεη δηακνηξαζκφ ελφο Γ.Υ. 

κεηαμχ ησλ θσλεέλησλ ζε νιφθιεξε ηελ πξνζσδηαθή ιέμε θαη φρη ζε ζπγθεθξηκέλεο  

ζπιιαβέο (π.ρ. ζηηο γεηηληάδνπζεο). Παξάιιεια, έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αλάιπζεο κε 

δηάρπζε Γ.Υ. είλαη φηη κπνξεί λα αλαδείμεη βέιηηζηνπο ηχπνπο κε αξκνλία απφ απφζηαζε, αλ 

ελζσκαηψλεη ηνπο θαηάιιεινπο πεξηνξηζκνχο δηάρπζεο, καξθαξηζκέλεο δνκήο θαη 

πηζηφηεηαο (ζα αθνινπζήζνπλ ζρεηηθά παξαδείγκαηα).  

 

                                                      
34

 Ζ έλλνηα ηεο διάσςζηρ (spreading) ραξαθηεξηζηηθψλ απαληάηαη θαη ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλαο γηα ην 

θαηλφκελν ηεο ζπκθσληθήο αξκνλίαο ζηνλ παηδηθφ ιφγν (βι. Spencer 1986,  Stemberger & Stoel-

Gammon 1991). 
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5.2.1 Αξρηθό ηάδην 

 

ην αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο νη θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο δελ μεπεξλνχλ ην επίπεδν ηνπ 

πφδα θαζψο ε πξνζσδηαθή ηεξαξρία ηεο γξακκαηηθήο ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα δελ έρεη μεπεξάζεη ην πεδίν ηεο ειάρηζηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο (βι. ελφηεηα 

4.1.1.2). Ζ επηθξάηεζε ησλ δηζχιιαβσλ εθθσλεκάησλ έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

αξκνληθψλ πεδίσλ ζην επίπεδν ηξνρατθνχ ή ηακβηθνχ πφδα.  

Πξνηνχ εμεηάζνπκε επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

θσλεέλησλ, είλαη απαξαίηεην λα πεξηγξάςνπκε θνξκαιηζηηθά ην επίπεδν ηεο πξνζσδηαθήο 

ιέμεο, θαζψο απηφ απνηειεί θαη ην πεδίν αλάπηπμεο θσλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ε 

αξκνλία θσλεέλησλ.   

ην δελδξνεηδέο ζρήκα (50) δίλεηαη ε πιήξεο πξνζσδηαθή αλαπαξάζηαζε ηεο ιέμεο /ko'pela/ 

'θνπέια', ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν πφδεο: έλαλ εθθπιηζκέλν (κνλνζχιιαβν) θαη έλαλ 

ηζρπξφ. Ο ηζρπξφο πφδαο θέξεη δχν ζπιιαβέο, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ε ηνληζκέλε, δειαδή ε 

θεθαιή ηνπ πφδα, θαη κία ε άηνλε, δειαδή ε αζζελήο. Ο θφκβνο ηεο ζπιιαβήο απνηειείηαη 

απφ ηελ έκβαζε, πνπ θέξεη ην ζχκθσλν (ή ηα ζχκθσλα) θαη απφ ηνλ ππξήλα, ν νπνίνο θέξεη 

ην θσλήελ. Όηαλ ε ηνληζκέλε ζπιιαβή βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά, ηφηε ν πφδαο είλαη 

ηξνρατθφο, ελψ φηαλ βξίζθεηαη ζηα δεμηά νλνκάδεηαη ηακβηθφο (βάζεη Κάππα, ππφ έθδνζε). Ζ 

πξνζσδηαθή ιέμε ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο θέξεη έλαλ ηζρπξφ ηξνρατθφ πφδα θαη έλαλ 

αζζελή εθθπιηζκέλν πφδα.  

Παξάδεηγκα: /ko'pela/ → ['pa.la] 'θνπέια' 

 

(ρήκα 50) 

          

 

ην ζρήκα (51) δίλεηαη ε πξνζσδηαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ εθθσλήκαηνο ['pala], ην νπνίν θαη 

αληηζηνηρεί ζηε ιέμε-ζηφρν /ko'pela/. Σν εμαγφκελν απνηειείηαη απφ έλαλ ηξνρατθφ πφδα.  

Παξάδεηγκα: /ko'pela/ → ['pa.la] 'θνπέια' 
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ρήκα 51 

 

 

Ζ πξνζσδηαθή ηεξαξρία ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο θζάλεη κέρξη ην επίπεδν ηνπ ηζρπξνχ πφδα  

(δειαδή ηεο ειάρηζηεο πξνζσδηαθήο ιέμε, Kappa 1998, 2002) θαη σο εθ ηνχηνπ 

ελζσκαηψλεη κφλν ην επίπεδν ηεο ζπιιαβήο θαη ην επίπεδν ησλ ηεκαρίσλ πνπ ν ίδηνο πφδαο 

"θπξηαξρεί". Απφ ηελ άιιε, ν ηζρπξφο πφδαο δελ "θπξηαξρείηαη" απφ ηνλ θφκβν ηεο 

πξνζσδηαθήο ιέμεο, αθνχ απηφ ην επίπεδν δελ έρεη αθφκε θαηαθηεζεί.  

Ζ απνπζία ηνπ εθθπιηζκέλνπ πφδα (-ko) ζηα αξηζηεξά ηνπ ηζρπξνχ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ 

απνπζία φισλ ησλ επηπέδσλ πνπ απηφο "θπξηαξρεί". Έηζη, δελ πξαγκαηψλεηαη ε αξρηθή 

ζπιιαβή ηεο ιέμεο-ζηφρνπ κοπέλα, θαζψο δελ κπνξεί λα πξνζαξηεζεί ζηελ πξνζσδηαθή 

ηεξαξρία θαη λα λνκηκνπνηεζεί ζην κήλπκα πξνο εθθψλεζε. ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ 

αηηία πξαγκάησζεο ηνπ ηζρπξνχ πφδα
35

 θαη φρη ηνπ εθθπιηζκέλνπ, ε απάληεζε είλαη φηη ν 

πξψηνο θέξεη ηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή, ε νπνία θαη θπξηαξρείηαη άκεζα απφ ηνλ θφκβν ηνπ 

ηζρπξνχ πφδα, πξάγκα πνπ ηζρχεη θαη γηα ηελ αζζελή ζπιιαβή ζηα δεμηά ηεο (-la), γη' απηφ 

θαη πξαγκαηψλεηαη επίζεο.   

Έρνπκε ήδε παξαηεξήζεη φηη ην αξρηθφ ζηάδην ζεκαηνδνηείηαη απφ κνλνζχιιαβα ή 

δηζχιιαβα εθθσλήκαηα, δειαδή απφ ηζρπξνχο εθθπιηζκέλνπο ή ηξνρατθνχο/ηακβηθνχο 

πφδεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ε αξκνλία θσλεέλησλ πξνυπνζέηεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ηνπιάρηζηνλ δχν θσλεέλησλ, δειαδή δχν ζπιιαβψλ. ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

αληρλεχνληαη πξσηίζησο ηξνρατθνί θαη δεπηεξεπφλησο ηακβηθνί πφδεο, παξαηήξεζε πνπ 

ζπκβαδίδεη κε ηε δηαπίζησζε ηεο Demuth (1995) φηη ζην αξρηθφ ζηάδην είλαη ελεξγφο 

(κεηαμχ άιισλ) ν πεξηνξηζκφο FTBIN (FootBinary = Οι πόδερ είναι διμελείρ). Ζ ίδηα βαζίδεη 

ηελ πξφηαζή ηεο ζηελ ππφζεζε ησλ MacCarthy & Prince (1993), φηη νη ειάρηζηεο ιέμεηο 

(δηκειείο πφδεο) είλαη ε πην ακαξθάξηζηε κνξθή πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Καζνιηθή 

Γξακκαηηθή γηα ηελ πξνζσδηαθή ηεξαξρία.  Παξάιιεια, ε Θεσξία ηνπ Βέιηηζηνπ δέρεηαη φηη 

                                                      
35

 Kαηά ην αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο νη πξαγκαηψζεηο ησλ παηδηψλ απνηεινχληαη απφ δηζχιιαβεο 

ιέμεηο, παξαηήξεζε πνπ έρεη αληρλεπζεί ζε δεδνκέλα παηδηθνχ ιφγνπ δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ (βι. 

Kappa 1998, 2002 γηα ηα Διιεληθά, Demuth 1995 γηα ηα Αγγιηθά θαη Fikkert 1994 γηα ηα Οιιαληθά). 
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φινη νη πεξηνξηζκνί είλαη δηαζέζηκνη απφ ηελ Καζνιηθή Γξακκαηηθή, παξά ην φηη είλαη 

παξαβηάζηκνη. Ο ακέζσο πξνεγνχκελνο ηζρπξηζκφο ζπλεπάγεηαη φηη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί 

κπνξεί λα αληρλεπζνχλ ζε θάπνηα ζηάδηα ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο, ρσξίο λα είλαη 

(απαξαηηήησο) ελεξγνί ζηε γιψζζα-ζηφρν (Demuth, 1995: 5).   

Ξεθηλψληαο ηελ πξνζπάζεηα αλνηθνδφκεζεο ηεο ηεξαξρίαο πεξηνξηζκψλ πνπ είλαη ππεχζπλε 

γηα ην θαηλφκελν πνπ εμεηάδεηαη, νθείινπκε λα ζηξαθνχκε ζε φζα έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί 

εθηελψο θαη ηδίσο ζ' απηά πνπ απνηεινχλ ζεκέιηνπο ιίζνπο ηεο θσλνινγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο 

αξκνλίαο. Αξρηθά, ππνζέηνπκε φηη είλαη ελεξγφο ν γεληθφο πεξηνξηζκφο ΑΡΜΟΝΗΑ (= 

HARMONY), ν νπνίνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε αξκνληθνχ πεδίνπ. Ο 

πξναλαθεξφκελνο πεξηνξηζκφο FTBIN πεξηνξίδεη ηφζν ην εθθψλεκα φζν θαη ην ίδην ην 

αξκνληθφ πεδίν ζηνλ δηκειή πφδα. ηνλ πίλαθα (13) δίλεηαη ε ιέμε-ζηφρνο /ko'pela/ 

('θνπέια'), ε πξαγκάησζε ηεο νπνίαο είλαη ['pala]. 

 

Πίλαθαο 13 

Input: /ko.'pe.la/ FTBIN HARMONY 

   a. [ko.'pe.la] *! * 

   b. [ko.'pa.la] *!  

   c. [ka.'pa.la] *!  

   d. ['pe.la]  *! 

☞e.['pa.la]   

☞ f. ['pe.le]   

  g. ['pe] *!  

  h. ['pa] *!  

 

Οη ππνςήθηνη ηχπνη (13a-c, 13g-h) ηίζεληαη εθηφο ζπλαγσληζκνχ θαζψο θέξνπλ κνηξαία 

παξαβίαζε ζηνλ πεξηνξηζκφ πνπ απαηηεί εμαγφκελα κε δχν ζπιιαβέο: ηα εμαγφκελα (13a-c) 

θέξνπλ απφ κία επηπιένλ ζπιιαβή απφ ηελ ειάρηζηε πξνζσδηαθή ιέμε, ελψ ηα (13g-h) 

θέξνπλ απφ κία ιηγφηεξε. Απφ ηελ άιιε, ηα εμαγφκελα (13d, 13e, 13f) δελ παξαβηάδνπλ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πεξηνξηζκφ δηφηη απνηεινχληαη απφ έλαλ ηξνρατθφ πφδα. Χζηφζν, κφλνλ νη 

ππνςήθηνη ηχπνη (13e, 13f) θέξνπλ αξκνληθφ πεδίν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ 

παξαβηάδνπλ νχηε ηνλ πεξηνξηζκφ HARMONY. Mε ηα δεδνκέλα σο έρνπλ πξνβιέπνληαη δχν 

παξάιιεινη ηχπνη κε αξκνληθφ πεδίν ζηηο πξαγκαηψζεηο ηνπ παηδηνχ: ['pala] θαη ['pele]. 

Όκσο, ε εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ θαλεξψλεη σο κνλαδηθφ εθθψλεκα ηνλ ηχπν ['pala].  

Σν πξφβιεκα ιχλεηαη αλ αλαηξέμνπκε ζηηο παξαηεξήζεηο απφ ηηο ελφηεηεο (4.1.1-4.1.1.2), 

φπνπ θαη παξαηεξήζεθε φηη ε ερεηηθφηεηα ησλ θσλεέλησλ είλαη ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο 

αλάπηπμεο αξκνληθνχ πεδίνπ ζην αξρηθφ ζηάδην. ην πιαίζην απηφ πξνηείλνπκε ηνλ 

πεξηνξηζκφ HNUC/FOOT, ν νπνίνο απαηηεί ηε κέγηζηε δπλαηή ερεηηθφηεηα εληφο ηνπ πεδίνπ 

ηνπ πφδα θαη αληιείηαη (κε κία ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή) απφ ηνπο Revithiadou et al. (2006: 9).  
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(52) HNUC/FOOT: νη ππξήλεο ησλ ζπιιαβψλ ηνπ πφδα πξέπεη λα θέξνπλ ηε  κέγηζηε 

δπλαηή ερεηηθφηεηα.    (Revithiadou et al., 2006: 9) 

 

Ο πεξηνξηζκφο (52) πξνβιέπεη βέιηηζηνπο ηχπνπο πνπ δελ απαληψληαη ζηα δεδνκέλα καο. Γηα 

παξάδεηγκα, φπσο ζεκεηψλεη ν Pulleyblank (πξνζ. επηθνηλσλία), ε ιέμε-ζηφρνο /ne'ro/ 

('λεξφ') πξνβιέπεηαη φηη ζα πξαγκαηψλεηαη σο *[ne'(r)e], φηαλ ζηα δεδνκέλα καο απαληάηαη 

σο [ne'o]. Χζηφζν, πξνηείλνπκε φηη ν πεξηνξηζκφο απαηηεί θπξηνιεθηηθά ηε κέγηζηε δπλαηή 

ερεηηθφηεηα, δειαδή ηελ εκθάληζε απνθιεηζηηθά ηνπ θσλήεληνο /a/. Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαβνιή ελφο θσλήεληνο-ζηφρνπ ζην πιένλ ερεηηθφ /a/ πξέπεη ν 

πφδαο λα θέξεη ήδε έλα ρακειφ θσλήελ-ππξνδφηε (π.ρ. φπσο /ko'pela/→['pala] 'θνπέια')
36

. 

Με αλάινγν ηξφπν, πξνηείλνπκε φηη ν γεληθφο πεξηνξηζκφο HARMONY αληηζηνηρεί ζε έλαλ 

πεξηνξηζκφ δηάρπζεο (π.ρ. Spread) ηνπ δηαθξηηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ [+ρακειφ]. εκεηψλεηαη 

φηη ζηηο ελφηεηεο (4.1.1-4.1.1.2) παξαηεξήζεθε φηη ηα κεζαία θαη ηα πςειά θσήεληα δελ 

είλαη ππξνδφηεο ζην αξρηθφ ζηάδην, αθνχ ε Φ.Α. ειέγρεηαη απφ ηελ ερεηηθφηεηα. Δπνκέλσο, 

ε κεηαβνιή ελφο εθ ησλ δχν θσλεέλησλ ζηε ιέμε-ζηφρν /ne'ro/ είλαη πεξηηηή, αθνχ δελ 

ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε ηεο ερεηηθφηεηαο.  

 

Τπάξρεη έλα αθφκε πξφβιεκα ζηε κέρξη ηψξα αλάιπζε. ηηο ελφηεηεο (4.1.1-4.1.1.2) είδακε 

φηη πηζαλνί ζηφρνη ηεο Φ.Α. ζην αξρηθφ ζηάδην είλαη κφλν ηα κεζαία θσλήεληα, θάηη πνπ 

απνδφζεθε ζηελ αξζξσηηθή γεηηλίαζε κε ην ρακειφ θσλήελ. Πψο κπνξεί λα απνηππσζεί 

απηφ ζηε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ; H πξφηαζή καο είλαη φηη νη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλάπηπμε αξκνληθνχ πεδίνπ δελ κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ ηα Γ.Υ. ησλ θσλεέλησλ 

αλεμέιεγθηα, αιιά πεξηνξίδνληαη ζε απηά πνπ είλαη θνληά αξζξσηηθά θαη έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε κέγηζηε ερεηηθφηεηα. Πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζνπκε ηα εθθσλήκαηα κε έλα 

ρακειφ θαη έλα πςειφ θσλήελ (π.ρ. /'ksila/ → ['ci.a]) ή ηα πεξηβάιινληα φπνπ δελ πξνθχπηεη 

θσλεεληηθή αξκνλία ελψ πξνβιέπεηαη, πξνηείλνπκε φηη νη πεξηνξηζκνί HARMONY θαη 

HNUC/FOOT αιιειεπηδξνχλ θαη ζπγθξνχνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο ζην (53), ν 

νπνίνο θαη ηίζεληαη ελάληηα ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ θσλεέλησλ. Δάλ ν ζπγθεθξηκέλνο 

πεξηνξηζκφο είλαη ν πην πςειά δηαβαζκηζκέλνο, ηφηε ε ιέμε-ζηφρνο πξαγκαηψλεηαη πηζηά 

(π.ρ. /'baɲo/ → ['bano] 'κπάλην')
37

. 

 

(53) IDENT-IO-Vowels: Πηζηφηεηα κεηαμχ ησλ θσλεέλησλ ηνπ ππνθείκελνπ θαη ηνπ 

εμαγφκελνπ ηχπνπ. 

                                                      
36

 Ζ παξαηήξεζε απηή ηζρχεη γηα ην αξρηθφ ζηάδην ηεο θαηάθηεζεο. 
37

ην ζεκείν απηφ ζα πεξηνξηζηνχκε ζηα δεδνκέλα θσλεεληηθήο αξκνλίαο. Σν δήηεκα ησλ 

παξάιιεισλ βέιηηζησλ ηχπσλ ζρνιηάδεηαη εθηελψο ζηελ ελφηεηα (7). 



71 

 

 

ηνλ πίλαθα (14) δίλεηαη ε ηεξάξρεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ. 

 

Πίλαθαο 14 

Input: /ko.'pe.la/ FTBIN 
Spread 

[+low]/HARMONY 
HNUC/FOOT 

IDENT-IO 

Vowels 

 a. [ko.'pe.la] *! * e  

 b. [ko.'pa.la] *!   * 

 c. [ka.'pa.la] *!   ** 

 d. ['pe.la]  *! e  

☞e. ['pa.la]    * 

 f. ['pe.le]   e!e * 

 g. ['pe] *!    

 h. ['pa] *!   * 

 

Ο βέιηηζηνο ηχπνο (14e) αληηζηνηρεί ζην εθθψλεκα πνπ απαληάηαη θαη ζηα δεδνκέλα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξαπάλσ ηεξαξρίαο κεηαθξάδνληαη ζηηο αθφινπζεο 

απαηηήζεηο: Πξψηνλ, ηα (πξψηκα) εθθσλήκαηα ηνπ παηδηνχ πεξηνξίδνληαη ζηνλ δηκειή πφδα 

(FTBIN) κε απνηέιεζκα ιέμεηο-ζηφρνη κε ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο ζπιιαβέο λα πξαγκαηψλνληαη 

σο δηζχιιαβα εθθσλήκαηα. Γεχηεξνλ, εληφο ηνπ δηκειή πφδα πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα 

αξκνληθφ πεδίν (FTBIN θαη HARMONY). Σξίηνλ, δεδνκέλνπ φηη ε αξκνλία ππεξεηεί ιφγνπο 

ερεηηθφηεηαο, νη ππξήλεο ησλ ζπιιαβψλ εληφο ηνπ αξκνληθνχ πφδα πξέπεη λα θέξνπλ ηε 

κέγηζηε δπλαηή ερεηηθφηεηα (δειαδή ην θσλήελ /a/) (FTBIN, HARMONY θαη 

HNUC/FOOT).  Σέινο, ν βέιηηζηνο ηχπνο ζεκεηψλεη ηελ ειάρηζηε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηα 

δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνθείκελνπ ηχπνπ, θάηη πνπ ζηελ ηεξαξρία πεξηνξηζκψλ 

κεηαθξάδεηαη σο ειάρηζηε παξαβίαζε (minimal violation, Pater 1998).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηξεηο πξψηνη πεξηνξηζκνί είλαη ηζνδχλακνη, ελψ ν πεξηνξηζκφο 

πηζηφηεηαο βξίζθεηαη ρακειά ζηελ ηεξαξρία θαη "θπξηαξρείηαη" απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

Πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γξακκαηηθήο ησλ πξψηκσλ εθθσλεκάησλ ησλ παηδηψλ, 

φπνπ νη πεξηνξηζκνί καξθαξηζκέλεο δνκήο θπξηαξρνχλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο πηζηφηεηαο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ε αλάδπζε ακαξθάξηζησλ δνκψλ ππφ ην θφζηνο κεηαβνιψλ ζηα ηεκάρηα 

ή/θαη ζηα Γ.Υ. ηνπ ππνθείκελνπ ηχπνπ. 

 

 

5.2.2 Δλδηάκεζν ζηάδην 

 

Ζ θαηάθηεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο ζπλεπάγεηαη θαη δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ 

αλάπηπμεο θσλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. ηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε ε Φ.Α. 

επεθηείλεηαη θαη εθηφο ηνπ πφδα, εθφζνλ νη θαηάιιεινη πεξηνξηζκνί ην απαηηνχλ. Έρεη ήδε 
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γίλεη γλσζηφ φηη έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο αλάπηπμεο αξκνληθνχ πεδίνπ ζην 

ελδηάκεζν ζηάδην είλαη ε πξνζσδηαθή ζέζε. Γηα παξάδεηγκα,  ην θσλήελ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

θεθαιή ηνπ πφδα είλαη ελεξγφο ππξνδφηεο, αθφκε θη αλ θέξεη έλα ιηγφηεξν ερεηηθφ θσλήελ 

απφ απηφ ηεο ζπιιαβήο-ζηφρνπ (π.ρ. /ba'loni/→[bo'loni] 'κπαιφλη').  

Ση είλαη απηφ πνπ αλαβαζκίδεη ηνλ ξφιν ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο ζην ελδηάκεζν ζηάδην
38

;  

ηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε ε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ κεηαβάιιεηαη ιφγσ ηνπ 

πξνβηβαζκνχ ησλ πεξηνξηζκψλ πηζηφηεηαο ζε πςειφηεξεο ζέζεηο ηεο ηεξάξρεζεο θαη ηεο 

παξάιιειεο ππνρψξεζεο (ππνβηβαζκνχ) πεξηνξηζκψλ καξθαξηζκέλεο δνκήο ζε 

ρακειφηεξεο. Φπζηθά, νη αιιαγέο ζηελ ηεξαξρία ησλ πεξηνξηζκψλ δελ είλαη αλεμέιεγθηεο. Σν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ζα καο επηηξέςεη λα απαληήζνπκε επαξθψο ζην πξναλαθεξφκελν 

εξψηεκα θαη σο ζπλέπεηα, λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο αιιαγέο ζηε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ είλαη 

ε Θευπία Πιζηόηηηαρ (=Faithfulness Theory, Prince & Smolensky 1993, McCarthy & Prince 

1993), θαη ζπγθεθξηκέλα ε Θευπία Πιζηόηηηαρ υρ ππορ ηη θέζη (=Positional Faithfulness 

Theory, Beckman 1997). 

Ζ πξφηαζε ηεο Beckman (1997, 1998) είλαη φηη νξηζκέλεο θσλνινγηθέο αληηζέζεηο (ηεκαρίσλ 

ή/θαη δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ) ελδέρεηαη λα δηαηεξνχληαη ζε εμέρνπζεο ζέζεηο, φπσο ε 

ηνληζκέλε ζπιιαβή θαη λα νπδεηεξνπνηνχληαη (δειαδή λα κελ πξαγκαηψλνληαη) ζε κε 

εμέρνπζεο ζέζεηο, φπσο νη άηνλεο ζπιιαβέο. Δπηπιένλ, θαηά ηελ Beckman (1997: 8) ηα 

ηεκάρηα ησλ εμερνπζψλ ζέζεσλ ζπρλά ππξνδνηνχλ θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε αξκνλία 

θσλεέλησλ θαη ζπαληφηεξα ηηο κπινθάξνπλ, ή αληηζηέθνληαη ζηε κεηαβνιή ή εμαηξνχληαη 

απφ απηέο. Πξφθεηηαη γηα ηα ηξία δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ίδηα (Beckman, 

1997: 134) γηα λα πξνζδηνξίζεη απηφ πνπ θαζηζηά νξηζκέλεο ζπιιαβηθέο ζέζεηο πην 

εμέρνπζεο απφ άιιεο. Σειηθψο, ε Beckman (1997) αλαπηχζζεη ηε ζεσξία πιζηόηηηαρ υρ ππορ 

ηη θέζη, ε νπνία πξνβιέπεη θαη εμεγεί ηηο αζπκκεηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ σο πξνο νξηζκέλεο 

θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο ηεκαρίσλ ζε εμέρνπζεο θαη κε εμέρνπζεο ζέζεηο. 

ηα δηθά καο ζπκθξαδφκελα, ν ξφινο ησλ ηνληζκέλσλ ζπιιαβψλ αλαβαζκίδεηαη απφ ηα 

πξψηκα εθθσλήκαηα ηνπ ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ. πγθεθξηκέλα, ηα θσλήεληα ηνληζκέλσλ 

ζπιιαβψλ παίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε αξκνληθψλ πεδίσλ (είηε εληφο ηνπ πφδα, γηα 

παξάδεηγκα /e.tsi/ → [ˈi.si] 'έηζη', είηε εληφο ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο, γηα παξάδεηγκα 

/pa.de.ˈlo.ni/ → [bo.ˈro.ni] 'παληειφλη') θαζψο θάζε έλα απφ απηά (/i, e, o, a/) ελδέρεηαη λα 

ππξνδνηήζεη αξκνλία εθφζνλ βξίζθεηαη ζηελ ελ ιφγσ πξνζσδηαθά "ηζρπξή" ζέζε. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ζην αξρηθφ ζηάδην κφλν ην /a/ είλαη ππξνδφηεο, ελψ ην /u/ δελ πξνθαιεί 

αξκνλία πνηέ ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ. Δπνκέλσο, ην δηαγλσζηηθφ θξηηήξην ηεο Beckman 

(1997) αλαθνξηθά κε ηελ ππξνδφηεζε ηεο αξκνλίαο (αιιά θαη άιισλ θσλνινγηθψλ 

                                                      
38

 Φσλήελ ηνληζκέλεο ζπιιαβήο ππξνδνηεί αξκνλία θαη ζην αξρηθφ ζηάδην (π.ρ. / 'ba.ɲo/ → ['pa.ja]). 

Χζηφζν, ε γελίθεπζε πνπ θαιχπηεη φια ηα δεδνκέλα ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ είλαη φηη ε αξκνλία 

εμαξηάηαη απφ ηελ ερεηηθφηεηα θαη ην καξθάξηζκα. 
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δηαδηθαζηψλ πνπ δελ ζα καο απαζρνιήζνπλ εδψ)  απφ ηηο ηνληζκέλεο ζπιιαβέο επαιεζεχεηαη 

θαη ζηα δηθά καο δεδνκέλα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην θξηηήξην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμαίξεζε 

ησλ εμερνπζψλ ζέζεσλ απφ νξηζκέλεο θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα 

θσλήεληα ησλ ηνληζκέλσλ ζπιιαβψλ ζπλήζσο ππξνδνηνχλ αξκνλία θσλεέλησλ θαη 

ζπαληφηεξα πθίζηαληαη. Δλδεηθηηθά, ζην 65% ησλ πεξηπηψζεσλ ε αξκνλία ππξνδνηείηαη απφ 

ην θσλήελ ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο (ελδηάκεζν ζηάδην), ελψ ζην 21% απνηειεί ηνλ ζηφρν 

θαη ζην ππφινηπν 13% "επηηξέπεη" αξκνλία απφ απφζηαζε ("δηαθαλέο") ή δελ ζπκκεηέρεη 

θαζφινπ ζηε δηαδηθαζία ("νπδέηεξν") (βι. πίλαθα 15). 

 

Πίλαθαο 15 

Δλδηάκεζε Αλαπηπμηαθή Φάζε 

Φσλήελ 

Σνληζκέλεο 

ζπιιαβήο 

Ππξνδφηεο ηφρνο "Γηαθαλέο" "Οπδέηεξν" 

143 / 218  

(65.5%) 

47 / 218 

(21.5%) 

12 / 218 

(5.5%) 

16 / 218 

(7.5%) 

 

Παξαδείγκαηα /e'γo/ → 

[o'γν] 

'εγψ' 

/ka'rekla/ → 

[ka'jaka] 

'θαξέθια' 

/pu'laci/ → 

[i'taci] 

΄πνπιάθη' 

/peδi'ka/ → 

[piti'ka] 

'παηδηθά' 

 

Σέινο, σο πξνο ην θξηηήξην νπδεηεξνπνίεζεο ησλ αληηζέζεσλ, αλαθέξνπκε, ελδεηθηηθά, ηελ 

εκθάληζε ηνπ θσλήεληνο /u/: ζην αξρηθφ ζηάδην δελ απαληάηαη, αιιά ζηελ πξψηκε θάζε ηνπ 

ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ πξσην-εκθαλίδεηαη ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή (/pa'putsҫa/ → [pa'puta] 

'παπνχηζηα', ειηθία: 2;02.02). 

 

Απφ ην ζεκείν απηφ ζα εκβαζχλνπκε ζην θαηλφκελν ηεο Φ.Α. εμεηάδνληαο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηε ζρεηηθή ηεξάξρεζή ηνπο ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, ζα επαλεμεηάζνπκε θαη ηα ήδε ππάξρνληα ζεκέιηα, 

δειαδή ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ, θαη ζα πξνηείλνπκε λένπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ελδέρεηαη λα κελ ππήξραλ ή λα κελ ήηαλ ελεξγνί ζην αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο (εάλ, γηα 

παξάδεηγκα, ήηαλ πνιχ ρακειά δηαβαζκηζκέλνη). 

Αξρηθά, πξνηείλνπκε ηνλ πεξηνξηζκφ IDENT-ζ' (Beckman, 1997: 134), ν νπνίνο απαηηεί 

πηζηφηεηα αλάκεζα ζηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή ηνπ ππνθείκελνπ θαη ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ. 

Χζηφζν, ζηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έρεη παξαηεξεζεί φηη ε έκβαζε ηεο ηνληζκέλεο 

ζπιιαβήο κεηαβάιιεηαη πνιχ ζπρλφηεξα απ' φηη ν ππξήλαο ηεο (βι. Παξάξηεκα 1). Ζ 

ππφζεζή καο είλαη φηη εηδηθφο πεξηνξηζκφο πηζηφηεηαο ηνπ θσλήεληνο (/ππξήλα) ηεο 

ηνληζκέλεο ζπιιαβήο είλαη ελεξγφο (θαη πςειά δηαβαζκηζκέλνο) πξηλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ 

πηζηφηεηαο νιφθιεξεο ηεο ζπιιαβήο δηφηη θάζε ζπιιαβή πξνυπνζέηεη ηελ εκθάληζε ελφο 
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θσλήεληνο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί, ελψ ε παξνπζία ελφο ζπκθψλνπ δελ είλαη εμίζνπ 

απαξαίηεηε
39

. ην πιαίζην απηφ, θαη δεδνκέλνπ φηη ε παξνχζα έξεπλα αθνξά ηελ Φ.Α., 

πξνηείλνπκε κία ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πεξηνξηζκνχ ψζηε λα 

θαιχπηεη ηα θσλήεληα ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο. 

 

(54) IDENT-ΗΟ-Vowel-ζ'     (βάζεη ηεο Beckman, 1997: 134) 

 Σν θσλήελ ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο παξακέλεη πηζηφ απφ ηνλ ππνθείκελν ζηνλ 

 εμαγφκελν ηχπν.     

 

Αλ ν πεξηνξηζκφο ζην (54) είλαη πνιχ πςειά δηαβαζκηζκέλνο, ηφηε ηα θσλήεληα ησλ 

ηνληζκέλσλ ζπιιαβψλ πξνζηαηεχνληαη απφ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή, πξάγκα πνπ ζπκβαδίδεη 

κε φζα πξναλαθέξζεθαλ. ην αξρηθφ ζηάδην, σο πεξηνξηζκφο πηζηφηεηαο, πξνηείλνπκε φηη 

είλαη πνιχ ρακειά δηαβαζκηζκέλνο, ελψ ε αθξηβήο ζέζε χζηεξα απφ ηνλ "πξνβηβαζκφ" ηνπ 

ζηε γξακκαηηθή ηνπ ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ ζα πξνζδηνξηζηεί ζηε ζπλέρεηα. Γεδνκέλνπ φηη 

πξφθεηηαη γηα έλαλ εςαίζθηηο υρ ππορ ηη θέζη πεπιοπιζμό πιζηόηηηαρ (context-sensitive / 

positional faithfulness), ππνζηεξίδνπκε φηη ν γεληθφο πεξηνξηζκφο πηζηφηεηαο (IDENT-IO-

Vowels) είλαη αθφκε ελεξγφο.  

Ο πεξηνξηζκφο FTBIN ηνπ αξρηθνχ ζηάδηνπ ππνρσξεί ζεκαληηθά, αθνχ ε γξακκαηηθή ηνπ 

παηδηνχ έρεη θζάζεη ζην επίπεδν ηεο πξνζσδηαθήο ιέμεο, κε απνηέιεζκα ηελ πξαγκάησζε 

εθηελέζηεξσλ (ηνπ δηκεινχο πφδα) εθθσλεκάησλ.  

Ο πεξηνξηζκφο NHUN/FOOT απαηηεί ηε κέγηζηε ερεηηθφηεηα ζηνλ ππξήλα ησλ ζπιιαβψλ 

ελφο πφδα (αξρηθφ ζηάδην). Χζηφζν, ζην ελδηάκεζν ζηάδην θαηάθηεζεο ε ερεηηθφηεηα δελ 

είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο θαη ην αξκνληθφ πεδίν ζπρλά είλαη κεγαιχηεξν ηνπ πφδα, 

φπσο πνιιάθηο αλαθέξζεθε. Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη φηη ν ελ ιφγσ πεξηνξηζκφο ππνρσξεί 

επίζεο. 

Ο ηέηαξηνο πεξηνξηζκφο ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ αθνξά ηε θσλνινγηθή δηαδηθαζία ηεο αξκνλίαο 

(HARMONY) θαη ππνζέηνπκε φηη είλαη ελεξγφο θαη ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε. 

 

5.2.2.1 Πεξηνξηζκνί Γηάρπζεο Γ.Υ.  

 

Ο αξρηθφο πεξηνξηζκφο δηάρπζεο ραξαθηεξηζηηθψλ Spread [αF] (Padgett, 1997: 22) 

πξνζδηνξίδεη κφλν ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαρέεηαη θαη φρη ην πεδίν ή ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

                                                      
39

 Κάπνηνη ίζσο ππνζηεξίμνπλ φηη ε δνκή [Φ] είλαη πην ακαξθάξηζηε απφ ηε δνκή [ØΦ], άξα ν 

γεληθφο πεξηνξηζκφο πηζηφηεηαο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο είλαη πξνηηκεηένο. Χζηφζν, ν εηδηθφο 

πεξηνξηζκφο IDENT-IO-V-'ζ ππαγνξεχεη πηζηφηεηα (απνθιεηζηηθά) ζην θσλήελ ηεο ηνληζκέλεο 

ζπιιαβήο θαη δελ θάλεη αλαθνξά ζηελ έκβαζήο ηεο. Δπνκέλσο, ην ζχκθσλν ελδέρεηαη λα 

πξαγκαησζεί, λα κεηαβιεζεί ή λα δηαγξαθεί, πεξηπηψζεηο πνπ απαληψληαη ζηα δεδνκέλα καο (βι. 

Παξάξηεκα).  
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αξκνλίαο. ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη πνιιαπινί ππξνδφηεο πνπ αληρλεχνληαη 

ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε έρνπλ σο ζπλέπεηα θαη ηνπο αλάινγνπο  πεξηνξηζκνχο 

δηάρπζεο Γ.Υ. Δπνκέλσο, εθηφο απφ ηνλ γεληθφ πεξηνξηζκφ αλάπηπμεο αξκνληθνχ πεδίνπ 

(HARMONY), ε ρξήζε εηδηθψλ πεξηνξηζκψλ δηάρπζεο Γ.Υ. είλαη απαξαίηεηε. 

 

Πίλαθαο 16 

Ππξνδόηεο ηόρνη Πεξηνξηζκνί  Γηάρπζεο 

/a/ 

/e/ 

/o/ 

/i/ 

/u/ 

 

Spread [+low] 

 

/o/ 

/e/ 

/a/ 

/u/ 

Spread [+back] 

 Spread [+round] 

Spread [-high] 

/e/ 

/a/ 

/o/ 
Spread [+front] 

/i/ Spread [-high] 

/i/ 

/o/ 

/a/ 

/u/ 

 

Spread [+front] 

 

/e/ Spread [+high] 

 χλνιν: 6 

   

Βάζεη ηνπ πίλαθα 16, ρξεηαδφκαζηε 6 εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο δηάρπζεο Γ.Υ. γηα ηνπο 4 

ππξνδφηεο πνπ αληρλεχνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Χζηφζν, ε ρξήζε 6 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνξηζκψλ απνθιεηζηηθά γηα ηε Φ.Α. θαζηζηά ηε γξακκαηηθή αξθεηά 

ζχλζεηε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αθνχ εμεηαζηεί ε θαηεχζπλζε ηεο δηάρπζεο δηαθξηηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ζα ηξνπνπνηήζνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο δηάρπζεο ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ 

ηελ πξνζσδηαθή ζέζε απφ ηελ νπνία ππξνδνηείηαη ε αξκνλία θαη φρη ηα Γ.Υ. πνπ 

δηακνηξάδνληαη (βι. 5.2.2.3). 

 

 

5.2.2.2 Καηεύζπλζε ηεο Φ.Α. 

 

Χο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Φ.Α., απφ ηα 224 αξκνληθά πεξηβάιινληα, κφιηο ζηα 14 

(6.25%) θαηαγξάθεηαη ε πξνρσξεηηθή (απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά). ηα ππφινηπα 210 

(93.75%) ε Φ.Α. ππξνδνηείηαη θαη δηαρέεηαη απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά, αθνινπζψληαο 

ηε ζπιιαβνπνίεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  

 

Πίλαθαο 17 
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Καηεύζπλζε Φ.Α. Γεδνκέλα Φ.Α. Πνζνζηά 

Τπνρσξεηηθή 210 / 224 93.75% 

Πξνρσξεηηθή 14 / 224 6.25% 

   

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε αξρηθή δηαηχπσζε ηνπ πεξηνξηζκνχ δηάρπζεο δελ θάλεη αλαθνξά 

ζηελ θαηεχζπλζε ή ην πεδίν ηεο αξκνλίαο. Χζηφζν, ε επηθξάηεζε ηεο ππνρσξεηηθήο 

θαηεχζπλζεο θαζηζηά αλαγθαία ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ πεξηνξηζκνχ. Ζ ηδέα 

ελζσκάησζεο ηεο θαηεχζπλζεο ζηνλ ππεχζπλν πεξηνξηζκφ αληιήζεθε απφ ηνλ Pulleyblank 

(1996)
40

. 

 

(55) Spread [αF] - Left (εθδνρή 1) 

 Κάζε ραξαθηεξηζηηθφ [αF] δηακνηάδεηαη ζε θάζε θσλήελ ζηα αξηζηεξά ηνπ 

 ππξνδφηε. 

 

H επηθξάηεζε ηεο ππνρσξεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη ε εμέρνπζα ζέζε πνπ έρνπλ νη ζπιιαβέο 

ζην δεμί άθξν έρεη παξαηεξεζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο (βι. Ben-David 2001, Adam 2002, 

Revithiadou et al. 2006, Kappa θαη Tzakosta 2017). Aλαθνξηθά κε ην πεδίν αλάπηπμεο ηεο 

θσλεεληηθήο αξκνλίαο, ε επέθηαζε ηεο πξνζσδηαθήο ηεξαξρίαο ζην επίπεδν ηεο 

πξνζσδηαθήο ιέμεο (ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε) ζπλεπάγεηαη φηη ε αξκνλία 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζε πεδία κεγαιχηεξα ηνπ πφδα. Παξάιιεια, ε ελζσκάησζε ηεο 

θαηεχζπλζεο ζηνπο πεξηνξηζκνχο δηάρπζεο Γ.Υ. πεξηνξίδεη ηα ππνςήθηα αξκνληθά πεδία 

εληφο ηεο ιέμεο-ζηφρνπ, αθνχ ν ζηφρνο κπνξεί λα βξίζθεηαη κφλν ζηα αξηζηεξά ηνπ 

ππξνδφηε.  

 

 

5.2.2.3 Πξνζσδηαθέο Θέζεηο Γηάρπζεο Γ.Υ. 

5.2.2.3.1 Σνληζκέλε ζπιιαβή 

 

ην ζεκείν απηφ, πξνηείλνπκε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ θσλεεληηθήο 

αξκνλίαο πνπ δηαζέηνπκε κε θξηηήξην ηηο θπξίαξρεο ζηξαηεγηθέο πνπ αληρλεχνληαη ζηε 

γξακκαηηθή ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ο πίλαθαο (18) αληιήζεθε απφ πξνεγνχκελε ελφηεηα  θαη 

ζπλνςίδεη ηηο βαζηθέο "ιεηηνπξγίεο" πνπ επηηεινχλ ηα θσλήεληα ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο 

ζην πιαίζην ηεο Φ.Α.. 

 

                                                      
40

ηελ ίδηα γξακκή θηλείηαη θαη ε Finley (2008), ελψ αληίζεηνο είλαη ν Bakovic (2000). 



77 

 

Πίλαθαο 18 

Δλδηάκεζε Αλαπηπμηαθή Φάζε 

Φσλέελ 

Σνληζκέλεο 

ζπιιαβήο 

Ππξνδφηεο ηφρνο "Γηαθαλέο" "Οπδέηεξν" 

143 / 218  

(65.5%) 

47 / 218 

(21.5%) 

12 / 218 

(5.5%) 

16 / 218 

(7.5%) 

 

Παξαδείγκαηα /e'γo/ → 

[o'γν] 

'εγψ' 

/ka'rekla/ → 

[ka'jaka] 

'θαξέθια' 

/pu'laci/ → 

[i'taci] 

΄πνπιάθη' 

/peδi'ka/ → 

[piti'ka] 

'παηδηθά' 

 

Σν 65.5% ησλ δεδνκέλσλ Φ.Α. έρνπλ ην θσλήελ-ππξνδφηε ζηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή. Απφ 

απηά, ζηα 8 αληρλεχεηαη πξνρσξεηηθή θαηεχζπλζε, ελψ ζηα ππφινηπα 135 ππνρσξεηηθή 

(60% επί ηνπ ζπλφινπ). Δπνκέλσο, κία απφ ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο Φ.Α. είλαη ε 

ππξνδφηεζε απφ ηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή. Πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζνπκε νκνηνγελψο ην 

ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ κε ηα θσλήεληα-ππξνδφηεο ζηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή θαη 

ππνρσξεηηθή θαηεχζπλζε πξνηείλνπκε κία αθφκε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ δηάρπζεο 

Γ.Υ.. 

 

(56) Spread Vocalic Feature-'ζ-Left  (εθδνρή 2) 

 Έλα δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θσλήεληνο ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο ζπλδέεηαη

 κε φια ηα θσλήεληα ζηα αξηζηεξά ηνπ. 

 

Ο πεξηνξηζκφο ζην (56) παξαβηάδεηαη θάζε θνξά πνπ έλα θσλήελ ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή δελ 

κεηαβηβάδεη έλα Γ.Υ. ηνπ ζε θσλήελ πνπ βξίζθνληαη ζηα αξηζηεξά ηνπ. Ζ ελζσκάησζε ηεο 

θαηεχζπλζεο θαη ηεο ζέζεο ππξνδφηεζεο ζηνλ αξρηθφ γεληθφ πεξηνξηζκφ δηάρπζεο Γ.Υ. 

(Spread [αF], Padgett, 1997: 22) επηθέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα: ν πεξηνξηζκφο Spread 

Vocalic Feature-'ζ-Left κπνξεί λα θαιχςεη ην 60% ησλ δεδνκέλσλ Φ.Α. πνπ δηαζέηνπκε 

ρσξίο επηπιένλ αλαθνξέο ζε εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο δηάρπζεο δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(βι. παξαπάλσ) ή θαηεχζπλζεο. εκεηψλεηαη φηη εάλ πξνζδηνξίζνπκε ηα Γ.Υ. πνπ δηαρένληαη 

απφ ην εθάζηνηε θσλήελ θαη φρη ηελ πξνζσδηαθή ζέζε απφ ηελ νπνία ππξνδνηείηαη ε Φ.Α., 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη πνιιαπινχο πεξηνξηζκνχο δηάρπζεο (ή αληηζηνηρίαο ή 

επζπγξάκκηζεο), άξα θαη πην ζχλζεηε γξακκαηηθή.  

Πξνηείλνπκε φηη ν πξναλαθεξφκελνο πεξηνξηζκφο δηάρπζεο είλαη ηζνδχλακνο κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο σο πξνο ηε ζέζε (Ident-V-'ζ), ν νπνίνο θαη πξνζηαηεχεη ην θσλήελ 

ηεο αληηιεπηηθά εμέρνπζαο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο απφ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή. 

 

Αξκνληθή ηξαηεγηθή 1 
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Τπεχζπλνο Πεξηνξηζκφο: Spread Vocalic Feature-'ζ-Left 

 

Πίλαθαο 19 

Input: /pe'takso/ HARMONY 
IDENT-IO- 

Vowel-'ζ 

Spread V.F.- 

'ζ-Left 

IDENT-IO 

Vowels
41

 

    a. [pe'takso] *!  *  

☞b. [pa'tatso]    * 

    c. [po'takso]   *! * 

    d. [pe'taksa]   *! * 

     

Input: /ka'ko/     

    α. [ka'ko] *!  *  

☞β. [ko'ko]    * 

    γ. [ka'ka]  *! * * 

 

Οη ππνςήθηνη ηχπνη (19c) θαη (19d) έρνπλ κνηξαίεο παξαβηάζεηο ζηνλ πεξηνξηζκφ δηάρπζεο 

Γ.Υ. απφ ηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή. Σα ηεκάρηα ηνπ ππνςήθηνπ εμαγφκελνπ (19a) είλαη 

απφιπηα πηζηά σο απηά ηνπ ππνθείκελνπ ηχπνπ. Χζηφζν, ην ελ ιφγσ ππνςήθην εθθψλεκα 

δελ θέξεη αξκνληθφ πεδίν κε απνηέιεζκα λα παξαβηάδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο HARMONY θαη 

Spread V.F-'ζ-Left. Βέιηηζηνο ηχπνο είλαη o (19b) δηφηη ηα Γ.Υ. ηνπ θσλήεληνο ηεο 

ηνληζκέλεο ζπιιαβήο δηαρένληαη ζηε ζπιιαβή αξηζηεξά θαη νη πεξηνξηζκνί πηζηφηεηαο 

παξαβηάδνληαη ζην ειάρηζην δπλαηφ (minimal violation, Pater 1998). 

Ζ ιέμε-ζηφρνο /ka'ko/ ('θαθφ') πξαγκαηψλεηαη σο [ko'ko] (19β). Σα ππνςήθηα εμαγφκελα δελ 

επηιέγνληαη είηε επεηδή δελ έρνπλ αξκνληθφ πεδίν (19α) είηε επεηδή δελ ππξνδνηείηαη ε Φ.Α. 

απφ ην θσλήελ ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο (19γ). Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα θαλεξψλεη φηη 

ε ερεηηθφηεηα ησλ θσλεέλησλ δελ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο Φ.Α., 

δεδνκέλνπ φηη ην θσλήελ-ππξνδφηεο (/o/) είλαη ιηγφηεξν ερεηηθφ απφ ηνλ ζηφρν (/a/). 

 

Ο πεξηνξηζκφο Spread Voc. Feature-'ζ-Left ελζσκαηψλεη ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ 

πξνζσδηαθή ζέζε απφ ηελ νπνία ππξνδνηείηαη ε Φ.Α. Ζ γεληθεπηηθή έλλνηα διάσςζηρ 

θυνηενηικού σαπακηηπιζηικού έρεη ην πιενλέθηεκα πσο θαζηζηά ζαθέο ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο 

αξκνληθνχ πεδίνπ, δειαδή ηνλ δηακνηξαζκφ ελφο Γ.Υ. απφ κία πξνζσδηαθά ηζρπξή ζέζε ζε 

κία πην "αδχλακε". Χζηφζν, ε βαζηθή αδπλακία ηνπ πεξηνξηζκνχ, φπσο ζεκεηψζεθε απφ ηνλ 

Pulleyblank (πξνζ. επηθνηλσλία), είλαη φηη πξνβιέπνληαη παξάιιεινη βέιηηζηνη ηχπνη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ην θσλήελ-ππξνδφηεο (απφ ηνληζκέλε ζπιιαβή) κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αξκνλία σο πξνο δχν δηαθνξεηηθά Γ.Υ.. Γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε-ζηφρνο /mo'livja/ ('κoιχβηα') 

                                                      
41

 Ο πεξηνξηζκφο απηφο "αληηκάρεηαη" κε ηνλ πεξηνξηζκφ δηάρπζεο θσλεεληηθψλ Γ.Υ.. Χζηφζν, γηα 

επθνιία αλαθεξφκαζηε ζηελ πηζηφηεηα ησλ θσλεέλησλ θαη φρη ησλ θσλεεληηθψλ δηαθξηηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 
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πξαγκαηψλεηαη σο [me'ia] (κε αξκνλία σο πξνο ηελ πξνζζηφηεηα), θαη φρη σο [mu'ia] 

(αξκνλία σο πξνο ην χςνο). 

 

Πίλαθαο 20 

Input: /mo'livja/ HARMONY 
IDENT-IO-

Vowel-'ζ 

Spread V.F-

'ζ-Left 

IDENT-IO 

Vowels 

    a. [mo'livja] *!    

☞b. [me'ia]    * 

☞c. [mu'ia]    * 

    d. [mi'ia]   *
42

! * 

 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηνλ πίλαθα 20 πξνβιέπεη δχν παξάιιεινπο βέιηηζηνπο 

ηχπνπο (πνηθηιία), θάηη πνπ δελ επαιεζεχεηαη ζην ζχλνιν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ 

εθθσλεκάησλ. Σν ζεκείν "αδπλακίαο" ηνπ ππνςήθηνπ ηχπνπ (20c) είλαη φηη ην απνηέιεζκα 

ηεο Φ.Α. επηθέξεη έλα καξθαξηζκέλν -ζηε γξακκαηηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ- θσλήελ. 

Δπνκέλσο, εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ην θσλήελ /u/ δελ ππξνδνηεί  αξκνλία, απφ ην παξαπάλσ 

παξάδεηγκα, φπσο θαη απφ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηνπκε (βι. Παξάξηεκα), είλαη 

ζαθέο φηη θαλέλα θσλήελ δελ κεηαβάιιεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί σο /u/.  

Βάζεη ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, πξνηείλνπκε φηη ην εθθψλεκα [mu'ia] ηίζεηαη εθηφο 

ζπλαγσληζκνχ ιφγσ ελφο πεξηνξηζκνχ καξθαξηζκέλεο δνκήο πνπ απαγνξεχεη ηελ εκθάληζε 

ηνπ καξθαξηζκέλνπ /u/.  

 

Πίλαθαο 21 

Input: /mo'livja/ HARMONY 
IDENT-IO-

Vowel-'ζ 

Spread V.F.-

'ζ-Left  
*u 

IDENT-IO-

Vowels 

    a. [mo'livja] *!     

☞b. [me'ia]     * 

    c. [mi'ia]   *!  * 

    d. [mu'ia]    *! * 

 

 

Ζ ππξνδφηεζε Φ.Α. απφ ηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή έρεη αληρλεπζεί θαη ζηελ έξεπλα ησλ  Kappa 

& Tzakosta (2017), φπνπ ην θσλήελ-ππξνδφηεο ελδέρεηαη λα κεηαβάιιεη έλα πεξηζζφηεξν 

ερεηηθφ θσλήελ, π.ρ. ην [a] (π.ρ. /sta'vros/ → [vo'joζ] 'ζηαπξφο') ή έλα ιηγφηεξν ερεηηθφ  

θσλήελ φπσο ην [ν] (π.ρ. /no'na/ → [na'na] 'λνλά'). Ζ θαηεχζπλζε ηεο αξκνλίαο είλαη απφ ηελ 

ηνληζκέλε ζπιιαβή πξνο ηα αξηζηεξά (ππνρσξεηηθή). 

 

                                                      
42

 Ζ κνηξαία παξαβίαζε νθείιεηαη ζην φηη δηαρένληαη δχν δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ([+πςειφ], 

[+πξφζζην]. 



80 

 

5.2.2.3.2 Γεμί άθξν - άηνλε ζπιιαβή 

 

Οη Kappa & Tzakosta (2017) παξνπζηάδνπλ δεδνκέλα Φ.Α. κε ηνλ ππξνδφηε ζε άηνλε 

ζπιιαβή ζην δεμί άθξν ηεο ιέμεο (π.ρ. /'farmako/ → ['famoko] 'θάξκαθν'), ζηξαηεγηθή 

ηδηαίηεξα παξαγσγηθή θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Οη παξαπάλσ γισζζνιφγνη ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε αξκνλία θσλεέλησλ αιιειεπηδξά κε ηελ θαηεπζπληηθφηεηα θαη ηελ πηζηφηεηα σο πξνο 

ηε ζέζε (π.ρ. δεμί άθξν). Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο είλαη φηη ε αξκνλία 

θσλεέλησλ ειέγρεηαη απφ θσλνινγηθνχο παξάγνληεο. 

 

Δπαλεξρφκελνη ζηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ππελζπκίδνπκε φηη ε ζηξαηεγηθή 

δηάρπζεο θσλεεληηθψλ Γ.Υ. απφ ηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή πξνο ηα αξηζηεξά θαιχπηεη ην 60% 

ησλ δεδνκέλσλ. H δεχηεξε ζηξαηεγηθή αθνξά ηε δηάρπζε δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ 

ην δεμί άθξν ηεο ιέμεο πξνο ηα θσλήεληα ζηα αξηζηεξά.  

Ζ ζπιιαβή ζην ηέινο ηεο ιέμεο επηδεηθλχεη, ζπρλά, ζηνηρεία  πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

ςπρνγισζζνινγηθά εμέρνπζα. Γηα παξάδεηγκα, ε Walker (2011: 22) ππνζηεξίδεη φηη ηα 

θσλήεληα ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο αληηζηέθνληαη ζηελ δηαγξαθή θαηά ηε γισζζηθή αιιαγή 

(βάζεη Grandgent 1927), δηαηεξνχληαη ζε πεξηπηψζεηο απνβνιήο ηεκαρίσλ θαηά ηε γισζζηθή 

θαηάθηεζε (βάζεη Kehoe & Stoel-Gammon 1997) θαη είλαη ππεχζπλα γηα θσλνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο φπσο νη αθνκνηψζεηο κεηαμχ ζπκθψλσλ (βάζεη Petrova et al. 2006) ή νη 

θσλεεληηθέο αξκνλίεο (βάζεη Hyman 1998; Cerron-Palomino Lopez 2003; Krämer 2003; 

Sasa 2009).  

ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε Φ.Α. ειέγρεηαη θαη απφ άηνλε ζπιιαβή ζην ηέινο ηεο 

ιέμεο (π.ρ. /pu'laci/ → [i'taci] 'πνπιάθη'). Ζ αλάπηπμε αξκνληθνχ πεδίνπ απφ ηελ ηειεπηαία 

ζπιιαβή πξνο ηα αξηζηεξά ίζσο ζπλδέεηαη κε ηε γεληθφηεξε επηθξάηεζε ηεο ππνρσξεηηθήο 

θαηεχζπλζεο έλαληη ηεο πξνρσξεηηθήο, δεδνκέλνπ φηη έλα θσλήελ-ππξνδφηεο ζην δεμί άθξν 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξκνλία απνθιεηζηηθά πξνο ηα αξηζηεξά. ηνλ πίλαθα 22 δίλνληαη ηα 

πνζνζηά αλάπηπμεο αξκνληθνχ πεδίνπ απφ άηνλε ή ηνληζκέλε ζπιιαβή ζην ηέινο ηεο ιέμεο. 

 

Πίλαθαο 22 

 

Ππξνδόηεζε Φ.Α. από ην Γεμί άθξν 

Άηνλε ζπιιαβή Σνληζκέλε ζπιιαβή 

Πνζνζηά 
70 / 224  

(31.25%) 

69 / 224  

(30.8%) 

Παξαδείγκαηα 
/'o.ҫi/ → ['e.ҫi] 

'φρη' 

/e'γν/ → [o'γν] 

'εγψ' 
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Βάζεη ηνπ πίλαθα 22, ην 30% ησλ δεδνκέλσλ Φ.Α. έρνπλ ην θσλήελ-ππξνδφηε ζε άηνλε 

ζπιιαβή ζην ηέινο ηεο ιέμεο, ελψ αλάινγν πνζνζηφ ζεκεηψλεηαη θαη γηα ηνλ ζπλδπαζκφ 

δεμί άθξνπ θαη ηνληζκέλεο ζπιιαβήο. Γεδνκέλνπ φηη ηα εθθσλήκαηα κε ην θσλήελ-ππξνδφηε 

ζηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή ζην δεμί άθξν έρνπλ εληαρζεί ζηελ πξναλαθεξφκελε πςπηνική
43

 

ζηξαηεγηθή ππξνδφηεζεο απφ ηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή, απφ ην ζεκείν απηφ ζα εζηηάζνπκε 

ζηηο πεξηπηψζεηο δηάρπζεο απφ άηνλε ζπιιαβή ζην ηέινο ηεο ιέμεο. 

Ο ππεχζπλνο πεξηνξηζκφο γηα ηελ ςβπιδική
44

 ζηξαηεγηθή δηάρπζεο απφ ην δεμί άθξν είλαη ν 

αθφινπζνο. 

 

(57) Spread Vocalic Feature-ζ]Word-Left 

 Έλα δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη κε θάζε θσλήελ ζηα αξηζηεξά ηεο

 ζπιιαβήο ζην ηέινο ηεο ιέμεο. 

 

Yπελζπκίδεηαη φηη κε ηελ απνθπγή ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ησλ Γ.Υ. πνπ δηαρένληαη 

επηηπγράλεηαη ε νκνηνγέλεηα σο πξνο ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν ππξνδφηεζεο θσλεεληηθήο 

αξκνλίαο, αθνχ θαηαιπηηθφο παξάγνληαο είλαη ε πξνζσδηαθή ζέζε (ηνληζκέλε ζπιιαβή ή 

δεμί άθξν), δεδνκέλνπ φηη αληρλεχνληαη πνιιαπινί ππξνδφηεο κε εμίζνπ πνιινχο ζηφρνπο. 

Αζθαιψο, ε αξζξσηηθή γεηηλίαζε θαη ε νκνηφηεηα σο πξνο ηα Γ.Υ. είλαη αλαγθαίεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε αξκνληθνχ πεδίνπ.  

 

Ο πεξηνξηζκφο ζην (57) παξαβηάδεηαη θάζε θνξά πνπ έλα Γ.Υ. ηνπ θσλήεληνο ζην ηέινο ηεο 

ιέμεο δελ δηαρέεηαη ζε έλα άιιν θσλήελ ζηα αξηζηεξά ηνπ. Πξνηείλνπκε φηη ν πεξηνξηζκφο 

Spread Vocalic Feature-ζ]-Left είλαη ηζνδχλακνο κε έλαλ αθφκε πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο σο 

πξνο ηε ζέζε (IDENT-IO-Vowel-ζ]Word), ν νπνίνο θαη απαγνξεχεη ηε κεηαβνιή ηνπ 

θσλήεληνο ζην ηέινο ηεο ιέμεο. Ο ιφγνο ζπλδπαζκνχ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πεξηνξηζκψλ 

είλαη φηη ην θσλήελ πνπ ππξνδνηεί θσλεεληηθή αξκνλία δελ κεηαβάιιεηαη πνηέ ζηα δεδνκέλα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

Αξκνληθή ηξαηεγηθή 2  

Τπεχζπλνο Πεξηνξηζκφο: Spread V.F.-ζ]Word -Left 

 

Πίλαθαο 23 

 Φ.Α. κεηαμχ γεηηληαδνπζψλ ζπιιαβψλ 

                                                      
43

 Ο φξνο αληιήζεθε απφ ηηο Revithiadou & Tzakosta (2004a: 1).  Πξφθεηηαη γηα ηελ πςπηνική -σο πξνο 

ην θαηλφκελν ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο- ζηξαηεγηθή/γξακκαηηθή.  
44

 Ο φξνο αληιήζεθε απφ ηηο Revithiadou & Tzakosta (2004: 2). 
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Input: /'etsi/ HARMONY IDENT-V-ζ]Word 
Spread V.F.- 

ζ]Word-Left 

IDENT-IO 

Vowels 

    a. ['etsi] *!  *  

    b. ['ese]  *! * * 

☞c. ['isi]    * 

 

O ππνςήθηνο ηχπνο (23a) παξαβηάδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απαηηνχλ αλάπηπμε  αξκνληθνχ 

πεδίνπ. ην εθθψλεκα (23b) ε δηάρπζε Γ.Υ. πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα 

δεμηά θαη φρη απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά, φπσο ππαγνξεχεη ν ηξίηνο θαηά ζεηξά 

πεξηνξηζκφο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα κία αθφκε παξαβίαζε ζηνλ εηδηθφ πεξηνξηζκφ 

πηζηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη έρεη κεηαβιεζεί ην θσλήελ ηεο ζπιιαβήο ζην ηέινο ηεο ιέμεο. 

Σέινο, ην βέιηηζην εμαγφκελν (23c) θαηαγξάθεη ηελ ειάρηζηε δπλαηή παξαβίαζε θαη ζηνλ 

ρακειφηεξα δηαβαζκηζκέλν πεξηνξηζκφ. 

 

Πίλαθαο 24 

 Φ.Α. απφ απφζηαζε 

Input: /pu'laci/ HARMONY 
IDENT-V-

ζ]Word 

Spread V.F.-

ζ]Word-Left 

IDENT- 

V-'ζ 

Spread V.F.-

'ζ-Left 

IDENT-IO 

Vowels 

    a. [pu'laci] *!  **  *  

    b. [i'taci]   *!  * * 

    c. [pa'laci]   *!*    

    d. [pu'lici]   *! * * * 

    e. [pi'lici]   *! * * ** 

    f.[pu'laca]  *! **  * * 

☞g. [i'teci]    * * ** 

 

Ζ ηεξάξρεζε πεξηνξηζκψλ ζηνλ πίλαθα (24) ελζσκαηψλεη ηηο δχν βαζηθέο ζηξαηεγηθέο 

αλάπηπμεο Φ.Α. εμεηάδνληαο πεξηβάιινληα κε αξκνλία απφ απφζηαζε.   

Ο απφιπηα πηζηφο σο πξνο ην εηζαγφκελν ηχπνο (24a) θέξεη κνηξαία παξαβίαζε ζηνλ 

πςειφηεξα δηαβαζκηζκέλν πεξηνξηζκφ αλάπηπμεο Φ.Α.. Απφ ηελ άιιε, ηα ππνςήθηα 

εμαγφκελα (24b-e) έρνπλ κνηξαίεο παξαβηάζεηο ζηνλ ηξίην θαηά ζεηξά πεξηνξηζκφ Spread 

Voc. F.-ζ]Word-Left, είηε επεηδή δελ δηαρέεηαη δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηε ζπιιαβή ζην 

ηέινο ηεο ιέμεο (π.ρ. 24c), είηε επεηδή δηαρένληαη δχν δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. 24d-

e). O ππνςήθηνο ηχπνο (24f) ηίζεηαη εθηφο ζπλαγσληζκνχ ιφγσ κνηξαίαο παξαβίαζεο ζηνλ 

πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο ηνπ θσλήεληνο ζην ηέινο ηεο ιέμεο. Δπνκέλσο, βάζεη ηεο παξαπάλσ 

ηεξάξρεζεο, βέιηηζηνο ηχπνο είλαη ν (24g) δηφηη ηθαλνπνηεί ηνπο πςειφηεξα δηαβαζκηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο, αθνχ ην θσλήελ-ππξνδφηεο ζην ηέινο ηεο ιέμεο δηαρέεη έλα δηαθξηηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ζε φια ηα θσλήεληα-ζηφρνπο ζηα αξηζηεξά ηνπ. Χζηφζν, ην παηδί 

πξαγκαηψλεη ην εθθψλεκα (24b) θαη φρη ην (24g). 
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Σν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο αξκνλίαο απφ απφζηαζε ιχλεηαη αλ 

ππνζέζνπκε φηη ε δηάρπζε Γ.Υ. πξαγκαηνπνηείηαη ζην επξχηεξν επίπεδν ησλ ζπιιαβψλ, θαη 

φρη απνθιεηζηηθά κεηαμχ ησλ θσλεέλησλ (ππξήλσλ). Ζ ππφζεζε απηή ζα εμεηαζηεί ζηελ 

ακέζσο επφκελε ελφηεηα. 

 

 

6. Φσλεεληηθή αξκνλία από απόζηαζε 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα εζηηάζνπκε ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη ζηνλ ηξφπν κεηαβίβαζεο ησλ 

Γ.Υ. απφ ην θσλήελ-ππξνδφηε ζηνλ ζηφρν εληφο ηνπ αξκνληθνχ πεδίνπ.  

Βάζεη ηνπ αξρηθνχ πεξηνξηζκνχ δηάρπζεο, ηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαρένληαη (θαη 

δηακνηξάδνληαη) κεηαμχ ησλ θσλεέλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αξκνλία κέζσ γξακκψλ 

δηαζχλδεζεο ζην ηεκαρηαθφ επίπεδν
45

. 

 

ρήκα 58. Παξάδεηγκα: /ko'pela/ → ['pala]  'θνπέια'  

 

 

      

ην ζρήκα (58) δίλεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο δηάρπζεο ηνπ Γ.Υ. [+ρακειφ] απφ 

ην θσλήελ ζην δεμί άθξν (kope-la) ζην θσλήελ αξηζηεξά ηνπ (kope-). Ζ κεηαβίβαζε 

ιακβάλεη ρψξα ζην επίπεδν ησλ ηεκαρίσλ θαη ε δηάρπζε ζπκβνιίδεηαη (ζπκβαηηθά) κε ην 

δηαθεθνκκέλν βέινο. 

ην πιαίζην ηεο Αςηοηεμασιακήρ Φυνολογίαρ (Αutosegmental Phonology, Goldsmith 1976) ε 

αλαπαξαζηάζε ηνπ παξαπάλσ παξαδείγκαηνο είλαη ε αθφινπζε. 

                                                      
45

 Οη γξακκέο δηαζχλδεζεο παξαιείπνληαη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο πίλαθεο ψζηε λα είλαη πην 

απινπζηεπκέλνη. 
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(59) p a l a   

  

       [+ρακειφ]    

 

Κάπνηνη ελδέρεηαη λα ηζρπξηζηνχλ φηη ηα παξαδείγκαηα κε θσλεεληηθή αξκνλία απφ 

απφζηαζε  παξαβηάδνπλ νξηζκέλνπο θαζνιηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ 

κεηαβίβαζε ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ απφ ηελ πξψηε ζπιιαβή ζηελ ηξίηε δηαπεξλψληαο ηε 

κεζαία. Γηα παξάδεηγκα, ν Van Oostendorp (2005: 6) παξαζέηεη ηνλ αθφινπζν θσλνινγηθφ 

πεξηνξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηηο απηνηεκαρηαθήο θσλνινγίαο. 

 

(60) NoLineCrossing: Association lines may not cross (= Απαγνξεχεηαη λα 

δηαζηαπξσζνχλ νη γξακκέο δηαζχλδεζεο)        (φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ VanOostendorp, 2005: 6) 

 

Ο πεξηνξηζκφο ππαγνξεχεη φηη νη γξακκέο δηαζχλδεζεο (association lines) δελ επηηξέπεηαη λα 

δηαζηαπξσζνχλ, θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί κφλν εάλ έλα Γ.Υ. δηαρέεηαη δηαπεξλψληαο 

ζπιιαβέο πνπ δελ είλαη "ζπκβαηέο" κε απηφ. 

 

LineCrossing ("δηαζηαχξσζε" γξακκψλ) 

(61) Φ1  Φ2  Φ3  

 

   [βG]  [αF]  

 

ηελ παξαπάλσ αλαπαξάζηαζε δηάρπζεο ηνπ Γ.Υ. [αF] παξαβηάδεηαη ν πεξηνξηζκφο 

NoLineCrossing δηφηη ην κεζαίν θσλήελ (Φ2) δελ θέξεη ην δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

δηαρέεηαη απφ ην Φ3 ζην Φ1. εκεηψλεηαη φηη γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν ε παξαπάλσ δηάρπζε 

Γ.Υ. παξαβηάδεη θαη ηνλ πεξηνξηζκφ Spread Voc. F.-ζ]word-Left. 

Γηα λα κελ παξαβηαζηνχλ ακθφηεξνη νη πεξηνξηζκνί πξέπεη ην ίδην Γ.Υ. λα δηακνηξάδεηαη ζε 

φια ηα θσλήεληα (62α) ή πην γεληθά, ζε φιεο ηηο ζπιιαβέο (62β). 

 

(62) a. Φ1  Φ2  Φ3   

 

     [αF] 

 

       b. ζ1  ζ2  ζ3   

 

     [αF] 
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Ζ Walker (2012: 9) παξνπζηάδεη έλαλ αθφκε γεληθφ πεξηνξηζκφ ηοπικόηηηαρ (locality 

Constraint) πνπ ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη ελεξγφο θαη πεξηνξίδεη ηηο θσλνινγηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο. Χζηφζν, νξηζκέλνη εξεπλεηέο δέρνληαη φηη ε έλλνηα ηεο ηοπικόηηηαρ πξέπεη 

λα αμηνινγείηαη απζηεξά ζην ηεκαρηαθφ επίπεδν, ελψ άιινη ηίζεηαη ππέξ ηνπ επηπέδνπ ηεο 

ζπιιαβήο (βι. Jurgec 2011, NiChiosain & Padgett 1997, 2001, Walker 1998). Γηα 

παξάδεηγκα, ν πεξηνξηζκφο ηοπικόηηηαρ αςζηηπά ζην επίπεδν ησλ ηεμασίυν (Strict Segmental 

locality) απαγνξεχεη ηε δηαζχλδεζε ελφο Γ.Υ. κε δχν ηεκάρηα πνπ δελ βξίζθνληαη ζε άκεζε 

γεηηλίαζε αιιά δηαρσξίδνληαη απφ επηκέξνπο ζχκθσλα ή θσλήεληα, ελψ ν πεξηνξηζκφο 

ζςλλαβικήρ ηοπικόηηηαρ (Syllable locality) απαγνξεχεη ηε δηαζχλδεζε ελφο Γ.Υ. κε δχν 

ηεκάρηα πνπ δελ βξίζθνληαη ζε γεηηληάδνπζεο ζπιιαβέο. Ζ πξφηαζή καο είλαη φηη θαηά ηε 

γισζζηθή θαηάθηεζε είλαη ελεξγφο ν πεξηνξηζκφο ζςλλαβικήρ ηοπικόηηηαρ (Syllable locality), 

ν νπνίνο θαη επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θσλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε επίπεδν ζπιιαβψλ. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη αλαιχζεηο δηάρπζεο Γ.Υ. (Spreading) πξνβιέπνπλ παξεκπφδηζε 

δηάρπζεο (blocking) απφ ηα κε-ζπκβαηά κε ην Γ.Υ. πνπ δηαρέεηαη θσλήεληα, ην γεγνλφο φηη 

θαηαγξάθνληαη κία ζεηξά απφ ηέηνηνπ ηχπνπ δεδνκέλα (π.ρ. /pu'laci/ → [i'taci] 'πνπιάθη') καο 

θαηεπζχλεη πξνο ηα αθφινπζα εξσηήκαηα:  

1. Με πνην ηξφπν κεηαβηβάδεηαη έλα Γ.Υ. δηαπεξλψληαο έλα θσλήελ (δειαδή κία 

ζπιιαβή) πνπ δελ είλαη ζπκβαηφ κε απηφ;  

2. Μήπσο ε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ παξαβηάδεη ζπζηεκαηηθά ηνπο παξαπάλσ δχν 

ηζρπξνχο πεξηνξηζκνχο ηνπηθφηεηαο; 

 

Ζ πξφηαζή καο είλαη φηη εάλ ππξνδφηεο θαη ζηφρνο δηαρσξίδνληαη απφ επηκέξνπο ζπιιαβέο, 

ηφηε γηα λα κεηαβηβαζηεί έλα Γ.Υ. πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κία ζρέζε ανηιζηοίσιζηρ 

σαπακηηπιζηικού (feature matching) αλάκεζα ζηε ζπιιαβή κε ην θσλήελ-ππξνδφηε θαη φιεο 

ηηο ζπιιαβέο πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ππξνδφηε θαη ζηφρνπ. Ζ ζρέζε ανηιζηοίσιζηρ είλαη πνπ 

ζα εμαζθαιίδεη ηε "ζπκβαηφηεηα" ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ δηαρέεηαη ζε θάζε ππνςήθηα 

ζπιιαβή θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ παξαβηάδεηαη ν πεξηνξηζκφο ζςλλαβικήρ ηοπικόηηηαρ 

(Syllable locality). 

Ζ βαζηθή ηδέα είλαη φηη ε δηάρπζε Γ.Υ. εκπιέθεη ην επίπεδν ηεο ζπιιαβήο δηφηη έλα Γ.Υ. 

ελδέρεηαη λα δηαπεξλά κία ελδηάκεζε -απφ ηνλ ζηφρν θαη ηνλ ππξνδφηε- ζπιιαβή κέζσ 

"ζπκβαηφηεηαο" Γ.Υ. κε έλα θσλήελ (ζηνλ ππξήλα ζπιιαβήο) ή έλα ζχκθσλν (ζηελ έμνδν 

ζπιιαβήο). Γηα παξάδεηγκα, αλ ζε κία ηξηζχιιαβε ιέμε κεηαβηβάδεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

[+πξφζζην] απφ ηελ ηξίηε ζπιιαβή ζηελ πξψηε, ηφηε ε κεζαία ζπιιαβή ζα πξέπεη λα 

πεξηέρεη έλα πξφζζην θσλήελ ή/θαη έλα θνξσληθφ ζχκθσλν κε δεπηεξεχνλ ηφπν άξζξσζεο ην 

[+πξφζζην] ψζηε λα γίλεη ε αληηζηνίρηζε ηνπ Γ.Υ πνπ δηαρέεηαη. Αλ ε κεζαία ζπιιαβή θέξεη 
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νπνηνδήπνηε ηεκάρην εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο, ηφηε ε κεηαβίβαζε ηνπ Γ.Υ. είλαη 

αδχλαηε θαζψο ε κεζαία ζπιιαβή ιεηηνπξγεί σο θξαγκφο. 

 

ρήκα 63 Παξάδεηγκα: /pu'laci/ → [i'taci] 'πνπιάθη' 

 

ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ θαηαγξάθζεθε νχηε έλα παξάδεηγκα φπνπ 

ππξνδφηεο θαη ζηφρνο απέρνπλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ηεκάρηα (ζχκθσλα ή θσλήεληα), ηα 

νπνία δελ είλαη "ζπκβαηά" κε ην κεηαθηλνχκελν ζηνηρείν. Σν αθφινπζν, ινηπφλ, ζρήκα δελ 

επηβεβαηψλεηαη ζηα δεδνκέλα καο. 

 

ρήκα 64 Λέμε-ζηφρνο: /ko'pela/ 'θνπέια' 

 

H κεηαβίβαζε ηνπ δηαθξηηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ [+ρακειφ] ζην παξαπάλσ ζρήκα δελ κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί, αθνχ ε κεζαία ζπιιαβή ιεηηνπξγεί σο θξαγκφο δηφηη δελ θέξεη 

ζπκβαηφ Γ.Υ.. Με άιια ιφγηα, ε κεζαία ζπιιαβή δελ ζπκκεηέρεη ζηε θσλεεληηθή αξκνλία 

θαη "δηαπεξλάηαη" κε απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζςλλαβικήρ ηοπικόηηηαρ 

(Syllable locality) θαη διαζηαύπυζηρ γπαμμών διαζύνδεζηρ (NoLineCrossing).  

 

Πφηε παξαβηάδεηαη ν πεξηνξηζκφο ζςλλαβικήρ ηοπικόηηηαρ (Syllable locality); (βι. ρήκα 65) 
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Παξάδεηγκα: [tu'vlaci]→ [ta'paci], *[ti'paci] 'ηνπβιάθη' 

 

ρήκα 65 

 

 

ηα 16 απφ ηα 17 εθθσλήκαηα κε ηελ ίδηα αθνινπζία θσλεέλησλ (χκθσλν+uζ1 

χκθσλν+'aζ2 χκθσλν+iζ3)  αληρλεχεηαη αξκνλία απφ απφζηαζε. ην ζρήκα 65 δίλεηαη ην 

κνλαδηθφ εθθψλεκα κε αξκνλία κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ γεηηληαδνπζψλ ζπιιαβψλ. Ο ιφγνο 

πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν εθθψλεκα δελ πξαγκαηνπνηείηαη Φ.Α. απφ απφζηαζε είλαη φηη ε 

κεζαία ζπιιαβή δελ θέξεη έλα ηεκάρην κε Γ.Υ. [+πξφζζην]. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε κεηαβνιή ηνπ 

θσλήεληνο /a/ (ζηε δεχηεξε ζπιιαβή) ζε /i/ απαηηεί δηάρπζε ηνπιάρηζηνλ δχν Γ.Υ. Άξα, ζην 

ζπγθεθξηκέλν εθθψλεκα, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ν πςειά δηαβαζκηζκέλνο 

πεξηνξηζκφο ΑΡΜΟΝΗΑ (=HARMONY), αξκνληθφ πεδίν κε ππνρσξεηηθή θαηεχζπλζε 

κπνξεί λα πξνθχςεη κφλν κεηαμχ ησλ δχν ζπιιαβψλ ζηελ αξρή ηεο ιέμεο.  

εκεηψλεηαη, βάζεη ησλ Kaun (1995), Beckman (1997), Walker (2001b) (φπσο παξαηίζεληαη 

ζηνπο Rose & Walker (2004), φηη αλ έλαο πςειά δηαβαζκηζκέλνο (γεληθφο) πεξηνξηζκφο 

απαηηεί ηελ αλάπηπμε αξκνληθνχ πεδίνπ, ηφηε ε ππνρσξεηηθή θαηεχζπλζε είλαη επαθφινπζν 

ησλ πεξηνξηζκψλ πηζηφηεηαο σο πξνο ζπγθεθξηκέλεο πξνζσδηαθά ηζρπξέο ζέζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ζηε ιέμε-ζηφρν /pu'laci/ εκπνδίδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ θσλήεληνο ζηελ 

ηνληζκέλε ζπιιαβή (π.ρ. απφ ηνλ πεξηνξηζκφ IDENT-IO-V-'ζ) θαη ζην δεμί άθξν (π.ρ. απφ 

ηνλ IDENT-ΗΟ-V-suffix/word), ηφηε ε πξνρσξεηηθή αξκνλία είλαη αδχλαηε. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα εζηηάζνπκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνβιέπνληαη ηα δχν βέιηηζηα 

εμαγφκελα πνπ έρνπλ ζρνιηαζηεί ζηα πξνεγνχκελα δέληξα-δηαγξάκκαηα. 

 

Παξαδείγκαηα: /pu'laci/ → [i'taci], *[a'taci] 'πνπιάθη' 

  /tu'vlaci/ → [ta'paci], [ti'taci], *[ti'paci] 'ηνπβιάθη' 
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Πίλαθαο 25 

Input: /pu'laci/ HARMONY 
Syllable 

Locality 

IDENT-

V-ζ]Word 

Spread V.F.-

ζ]Word-Left 

IDENT-

V-'ζ 

Spread V.F.-

'ζ-Left 

IDENT-IO 

Vowels 

    a. [pu'laci] *!   **  *  

☞b. [i'taci]      * * 

    c. [a'taci]    *!    

    d. [pu'lici]    *!* * * * 

    e. [pi'lici]    *! * * ** 

    f. [pu'laca]   *! **  * * 

    g. [i'teci]     *! * ** 

 

ηελ παξαπάλσ γξακκαηηθή ζπκπεξηιακβάλνληαη ακθφηεξεο νη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο 

αξκνληθνχ πεδίνπ κεηαμχ ησλ θσλεέλησλ.  

ηνλ ππνςήθην ηχπν (25c) δελ δηαρέεηαη θαλέλα Γ.Υ. απφ ην θσλήελ ζην ηέινο ηεο ιέμεο ζην 

θσλήελ ζηελ αξρηθή ζπιιαβή
46

 γη' απηφ θαη παξαβηάδεηαη κνηξαία ν ζρεηηθφο πεξηνξηζκφο. 

ηα ππνςήθηα εμαγφκελα (25d-e) δηαρένληαη δχν Γ.Υ. ζην θσλήελ ηεο κεζαίαο ζπιιαβήο, 

αληί ηνπ ελφο πνπ ππαγνξεχεη ν εηδηθφο πεξηνξηζκφο δηάρπζεο. Σν (25d) έρεη κία επηπιένλ 

παξαβίαζε δηφηη δελ δηαρέεηαη θαλέλα Γ.Υ. ζην θσλήελ ηεο πξψηεο ζπιιαβήο. 

Ο ππνςήθηνο ηχπνο (25a) δελ θέξεη αξκνληθφ πεδίν παξαβηάδνληαο ηνλ πςειφηεξα 

δηαβαζκηζκέλν πεξηνξηζκφ θαη ην ππνςήθην εμαγφκελν (25f) παξαβηάδεη κνηξαία ηνλ 

πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο σο πξνο ηε ζέζε ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ θσλήεληνο /-i/ ηνπ 

εηζαγφκελν ηχπνπ ζε /-a/. Βέιηηζηνο ηχπνο είλαη ν (25b) δηφηη ην θσλήελ-ππξνδφηεο δηαρέεη 

κφλν έλα Γ.Υ. θαη ζε φιεο ηηο ζπιιαβέο ζηα αξηζηεξά ηνπ. Ζ δηάρπζε ζηελ πξψηε ζπιιαβή 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηνπ θσλήεληνο /u-/ ζε /i-/. Μεηαμχ κεζαίαο θαη ηξίηεο 

ζπιιαβήο ππάξρεη ζρέζε αληίζηνηρηζεο ηνπ δηαθξηηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ [+πξφζζην]). 

 

ην πιαίζην ηεο Απηνηεκαρηαθήο Φσλνινγίαο ε αλαπαξάζηαζε ηνπ παξαπάλσ 

παξαδείγκαηνο είλαη ε αθφινπζε. 

 

(66)  ζ1    'ζ2             ζ3 

  i    'ta
47

  ci (ε ακθίδξνκε θίλεζε δειψλεη ηε ζρέζε 

      "αληηζηνίρηζεο" κε ηελ έκβαζε ηεο ζ2) 

    [+πξφζζην] 

                                                      
46

 Τπνζέηνπκε φηη αλαπηχζζεηαη ζρέζε ανηιζηοίσιζηρ κεηαμχ κεζαίαο θαη ηειεπηαίαο ζπιιαβήο γη'απηφ 

θαη ζεκεηψλεηαη κία παξαβίαζε ζηνλ ελ ιφγσ ππνςήθην ηχπν. 
47

 Ο πεξηνξηζκφο ζπιιαβηθήο ηνπηθφηεηαο δεν παραβιάζεται επεηδή ην Γ.Υ. [+πξφζζην] δηαρέεηαη θαη 

ζηε κεζαία ζπιιαβή, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζα νδεγήζεη θαη ζε κεηαβνιή Γ.Υ. ή ηεκαρίσλ. Ζ 

ηδέα είλαη φηη ε ζσέζη ανηιζηοίσιζηρ ελφο Γ.Υ. κεηαμχ ελφο θσλήεληνο θαη ελφο ζπκθψλνπ δελ κπνξεί 

πνηέ λα κεηαβάιιεη ην ζπκθσληθφ ηεκάρην. Μεηαβνιή δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (feature change) 

ή ηεκαρίσλ κπνξεί λα πξνθχςεη κφλν κεηαμχ θσλεέλησλ (ππξήλσλ) ή κεηαμχ ζπκθψλσλ (εκβάζεσλ).  
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Ζ ιέμε-ζηφρνο /tu'vlaci/ 'ηνπβιάθη' πξαγκαηψλεηαη σο [ti'taci] ή σο [ta'paci]. Ο πίλαθαο (26) 

αλαδεηθλχεη σο βέιηηζην εμαγφκελν ηνλ ηχπν [ti'taci] κε αξκνληθφ πεδίν ίδην κε απηφ ηνπ 

εθθσλήκαηνο [i'taci] 'πνπιάθη' (βι. παξαπάλσ). 

 

Πίλαθαο 26    

Input: 

/tu'vlaci/ 
HARMONY 

Syllable 

Locality 

IDENT-

V-ζ]Word 

Spread V.F.-

ζ]Word-Left 

IDENT-

V-'ζ 

Spread V. F.-

'ζ-Left 

IDENT-IO 

Vowels 

    a. [tu'vlaci] *!   *  *  

    b. [ta'paci]    *!*   * 

    c. [ti'paci]  *!     * 

☞d.[ti'taci]      * * 

    e. [ti'tici]    *! *  ** 

    f. [ti'taca]   *!   * * 

    g. [ti'teci]     *! * ** 

 

Πφηε θαη κε πνηα ηεξάξρεζε επηθξαηεί ην εμαγφκελν [ta'paci] 'ηνπβιάθη'; H γξακκαηηθή πνπ 

δηαζέηνπκε κπνξεί λα αλαδείμεη σο βέιηηζην θάζε έλαλ απφ ηνπο δχν παξάιιεινπο ηχπνπο, 

αλ κεηαβιεζεί ε ηεξάξρεζε ησλ εηδηθψλ πεξηνξηζκψλ δηάρπζεο σο πξνο ηε ζέζε. Σν γεγνλφο 

φηη πηνζεηνχληαη δπφ δηαθνξεηηθέο αξκνληθέο ζηξαηεγηθέο ζεκαίλεη φηη ε ηεξάξρεζε ησλ 

ζρεηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθή επίζεο. Δπνκέλσο, ην εθθψλεκα 

[ta'paci] 'ηνπβιάθη' επηιέγεηαη αλ ν πεξηνξηζκφο δηάρπζεο Γ.Υ. απφ ηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή 

είλαη πην πςειά δηαβαζκηζκέλνο απφ ηνλ αληίζηνηρν πεξηνξηζκφ δηάρπζεο απφ ην δεμί άθξν 

ηεο ιέμεο. 

 

Πίλαθαο 27 

Input: /tu'vlaci/ HARMONY 
Syllable 

Locality 

IDENT-

V-'ζ 

Spread V.F.-

'ζ-Left 

IDENT-

V-ζ]Word 

Spread V.F.-

ζ] Word -Left 

IDENT-IO- 

Vowels 

    a. [tu'vlaci] *!   *  *  

☞b. [ta'paci]
48

      * * 

    c. [ti'paci]  *!     * 

    d. [ti'taci]    *!   * 

    e. [ti'tici]   *!   * ** 

    f. [ti'taca]    *! *  * 

    g. [ti'teci]   *! *    

 

                                                                                                                                                        
Δπίζεο, ε δηαδηθαζία δηάρπζεο δελ είλαη ζηαδηαθή/θπθιηθή (θάηη πνπ δελ αξκφδεη ζηελ ΟΣ, φπσο 

παξαηήξεζε ν Pulleyblank (πξνζ. επηθνηλσλία)), αιιά πξαγκαηνπνηείηαη ζπγρξφλσο θαη ζηηο δχν 

ζπιιαβέο. 
48

 Δθηφο απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δελ ζα θάλνπκε αλαθνξά 

ζηηο κεηαβνιέο πνπ πθίζηαληαη ηα ζχκθσλα γηα αλεμάξηεηνπο ιφγνπο. Δπίζεο, δελ ζα γίλεη ιφγνο γηα 

ην πφηε δηαηεξείηαη πηζηά έλα ζπκθσληθφ ηεκάρην θαη πφηε φρη.  
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Σν ππνςήθην εμαγφκελν (27a) παξαβηάδεη κνηξαία ηνλ πςειφηεξα δηαβαζκηζκέλν πεξηνξηζκφ 

δηφηη δελ έρεη αξκνληθφ πεδίν. Απφ ηελ άιιε, ζην (27c) αλαπηχζζεηαη θσλεεληηθή αξκνλία 

απφ απφζηαζε κε απνηέιεζκα λα παξαβηάδεηαη κνηξαία ν πςειά δηαβαζκηζκέλνο 

πεξηνξηζκφο ζςλλαβικήρ ηοπικόηηηαρ. Απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο ππνςήθηνπο ηχπνπο, νη (27e, 

g) παξαβηάδνπλ κνηξαία ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ απαηηεί πηζηφηεηα ζην θσλήελ ηεο ηνληζκέλεο 

ζπιιαβήο θαη νη (27d, f) ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ ππαγνξεχεη δηάρπζε Γ.Υ. απφ ηελ ηνληζκέλε 

ζπιιαβή ζηα αξηζηεξά.  

Δπνκέλσο, ε επαληέξαξρεζε ησλ πεξηνξηζκψλ δηάρπζεο (πξβι. πίλαθεο 26-27) αλαδεηθλχεη 

βέιηηζην ηχπν ην (27b), ην νπνίν έρεη αξκνληθφ πεδίν αλάκεζα ζηηο αξρηθέο γεηηληάδνπζεο 

ζπιιαβέο. 

 

Ζ πξνηεηλφκελε αλάιπζε γηα ηε θσλεεληηθή αξκνλία απφ απφζηαζε δελ είλαη απζαίξεηε θαη 

δελ πξνυπνζέηεη κεγάιεο αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πξνυπάξρνπζεο πξνηάζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηνπο Anderson & Ewen (1987), Kaye, Lowenstamm & Vergnaud 

(1985), φπσο παξαηίζεηαη ζηνπο van der Hulst, Harry and Jereon van de Weijer (1995: 12), ε 

θσλεεληηθή αξκνλία αθνξά ζρέζεηο ζην επίπεδν ησλ θφκβσλ ησλ ζπιιαβψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ θεθαιψλ ηνπο, δειαδή ησλ θσλήελησλ. Καηά ηνπο van der Hulst, 

Harry & Jereon van de Weijer (1995: 13) ην αξκνληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη κε ηνπο 

θφκβνπο ησλ ζπιιαβψλ θαη απφ εθεί ελζσκαηψλεηαη ζηηο θεθαιέο απηψλ ησλ θφκβσλ, 

δειαδή ζηνπο ππξήλεο. Πξφθεηηαη γηα κία πξφηαζε πνπ θέξεη πνιιά θνηλά κε ηελ 

πξνηεηλφκελε αλάιπζε. 

 

ρήκα 67
49

 (αληιήζεθε απφ ηνπο van der Hulst, Harry & Jereon van de Weijer, 1995) 

           [+πξφζζην] 

       

 

Χζηφζν, ε αλάιπζε καο επεθηείλεη ηελ ηδέα δηάρπζεο ζην επίπεδν ηεο ζπιιαβήο θαη 

πξνζζέηεη λέεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

                                                      
49

 Σν ζρήκα έρεη ηξνπνπνηεζεί ειαθξψο ψζηε λα απνηππψλεη ηε δηαδηθαζία δηάρπζεο δηαθξηηηθνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ. πγθεθξηκέλα, πξνζζέζακε ην Γ.Υ. [+πξφζζην] θαη ηηο δηαθνκκέλεο γξακκέο 

αθξηβψο απφ θάησ. 
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εθθψλεκα [pi'jaci] (γηα ηε ιέμε-ζηφρν /pu'laci/ 'πνπιάθη') ην Γ.Υ. [+πξφζζην] δηαρέεηαη ζηε 

κεζαία ζπιιαβή θαη έξρεηαη ζε ζσέζη ανηιζηοίσιζηρ κε ην ζχκθσλν ηεο έκβαζεο. Ζ ζσέζη 

ανηιζηοίσιζηρ δελ κεηαβάιιεη ηα Γ.Υ. ελφο ζπκθψλνπ, θαζψο ε κεηαβνιή Γ.Υ. (feature 

change) κπνξεί λα ζπκβεί κφλν κεηαμχ ησλ θεθαιψλ ησλ ζπιιαβψλ
50

. Δπνκέλσο, ε 

παξνπζία ηεο γξακκήο δηαζχλδεζεο θαη ζηε κεζαία ζπιιαβή ζπλεπάγεηαη φηη δελ 

παξαβηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηοπικόηηηαρ θαζψο ην αξκνληθφ ραξαθηεξηζηηθφ δηαρέεηαη 

ηνπηθά.  

Δλαιιαθηηθά, ε  δηάρπζε ελφο Γ.Υ. ζηνλ θφκβν ηεο ζπιιαβήο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ "πποζγείυζή" ηνπ (feature landing
51

) ζε κία ζπιιαβή πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ππξνδφηε 

θαη ζηφρνπ. Αο πάξνπκε σο  παξάδεηγκα ηε ιέμε-ζηφρν /ko'tula/ 'θνηνχια', ε νπνία θαη 

πξαγκαηψζεθε σο [a'tula]
52

 ζηελ ειηθία ησλ 2;07.13. Ζ ηδέα ελζσκαηψλεη ηε βαζηθή 

ππφζεζε ηεο Θεσξίαο Υποπποζδιοπιζμού (Underspecification Theory) ησλ ηεκαρίσλ θαη 

δέρεηαη φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ [+ρακειφ] θζάλεη ζηελ έκβαζε ηεο κεζαίαο ζπιιαβήο, φπνπ 

θαη ζπλδέεηαη κε ην απξνζδηφξηζην σο πξνο ηα Γ.Υ. ζχκθσλν /t/. Μήπσο απηφ ζεκαίλεη φηη 

πξέπεη λα κεηαβιεζεί θαη ε ηειηθή εθθνξά ηνπ ζπκθψλνπ; Οη Finley (2008) θαη Jurgec 

(2011) (φπσο παξαηίζεηαη ζηελ Walker 2012: 10) εμεηάδνπλ κία αθεξεκέλε αλάιπζε φπνπ 

ηα δηαθαλή θσλήεληα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθνκνηψλνπλ ηα Γ.Υ. πνπ δηαρένληαη αιιά απηά 

ηα Γ.Υ. δελ γίλνληαη αληηιεπηά θαηά ηε θσλεηηθή πξαγκάησζή ηνπο. Δπίζεο, Οη Ní Chiosáin 

& Padgett (2001) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα "διαθανή" ζχκθσλα ζπκκεηέρνπλ ζηε θσλνινγηθή 

δηαδηθαζία ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο.  Γηα ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζα 

πηνζεηήζνπκε ηελ ηδέα φηη νξηζκέλα Γ.Υ. κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ζχκθσλα ζηελ έκβαζε 

κίαο ζπιιαβήο αιιά λα κελ γίλνπλ αληηιεπηά ζηε θσλεηηθή πξαγκάησζε (φπσο 

ππνζηεξίδνπλ νη Finley, 2008 θαη Jurgec, 2011). Απφ ηελ άιιε, ε ζχλδεζε δηαθξηηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηνλ ππξήλα κηα ζπιιαβήο ζπλεπάγεηαη πάληα θαη ηε κεηαβνιή ησλ Γ.Υ. 

ηνπ εθάζηνηε θσλήεληνο δηφηη ηα θσλήεληα δελ πξνυπνζέηνπλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά γηα 

ηελ ηειηθή πξαγκάησζή ηνπο (φπσο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηξφπνπ άξζξσζεο). 

 

6.1 Δπηρείξεκα ππέξ ηεο πξνηεηλόκελεο αλάιπζεο 

 

ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδεηαη έλα επηρείξεκα αλεμάξηεην ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο πνπ 

ζηεξίδεη ηελ έλλνηα ηεο ζπιιαβηθήο κεηαθίλεζεο θαη θαη' επέθηαζε ηελ πξνηεηλφκελε 

αλάιπζε.  

                                                      
50

 Ζ θσλνινγηθή δηαδηθαζία ηεο νπξαληθνπνίεζεο αθνξά ηε δηάρπζε Γ.Υ. εληφο ηεο ίδηαο ζπιιαβήο. 
51

 Ζ πποζγείυζη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε θελή έκβαζε (π.ρ. /Kate'rina/ → [Ta'ia] 

'Καηεξίλα'). Ζ ζχλδεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ [+ρακειφ] κε ηελ θελή έκβαζε ηεο κεζαίαο ζπιιαβήο 

δελ ζπλεπάγεηαη θαη θσλεηηθή πξαγκάησζε ηεκαρίνπ. 
52

 ην ελ ιφγσ παξάδεηγκα παξαηεξείηαη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ άθξσλ ηεο ιέμεο (Κάππα, πξνζ. 

επηθνηλσλία). 
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6.1.1 Μεηάζεζε ηεκαρίσλ 

 

Οη κεηαζέζεηο ηεκαρίσλ, αλεμαξηήησο ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχλ, δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πνηέ (ηνπιάρηζηνλ ζηα δεδνκέλα καο) ζε πεδίν κεγαιχηεξν ησλ 

ζπιιαβψλ. Σα αθφινπζα ππνζεηηθά παξαδείγκαηα δελ επαιεζεχνληαη. 

 

(68) a.  /ko.'pe.la/ → *[lo.'pe.ka] 'θνπέια' 

 

       b.  /ma.ˈla.ca/ → *[a.ˈla.ma] 'καιιάθηα'  

 

Ζ ακνηβαία κεηάζεζε ησλ ζπκθψλσλ /l/ θαη /k/ ζην παξάδεηγκα (68a) θαη ε κεηάζεζε ηνπ /m/ 

ζην παξάδεηγκα (68b)  πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πεδίν ησλ πνδψλ πξνζπεξλψληαο ηελ κεζαία 

ζπιιαβή, θάηη πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ παξαβίαζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπηθφηεηαο. 

Αληηζέησο, ε κεηάζεζε επηηξέπεηαη κεηαμχ γεηηληαδνπζψλ ζπιιαβψλ, φπσο θαλεξψλνπλ ηα 

παξαδείγκαηα ζην (69) απφ ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

   

 Σύπνο ελήιηθα  Σύπνο παηδηνύ  Ηιηθία  Γισζζάξη 

(69) a. /'klo.un/   ['ko.lu]   2;02.09 'θιφνπλ' 

       b. /ma.ˈla.ca/   [a.ˈma.ca]  2;03.15 'καιιάθηα' 

       c. /xti.'pa.ne/   [pi.'ta.ne]  2;07.06 'ρηππάλε' 

πκπεξαζκαηηθά, ε θσλεεληηθή αξκνλία θαη νη κεηαζέζεηο ηεκαρίσλ  "ππαθνχνπλ" ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζςλλαβικήρ ηοπικόηηηαρ (Syllable Locality) θαη απαγόπεςζηρ διαζηαύπυζηρ 

γπαμμαηών διαζύνδεζηρ (NoLineCrossing) (επίπεδν ζπιιαβήο). Δπνκέλσο, θάζε κεηαθίλεζε 

πνπ δηαπεξλά κία ζπιιαβή πνπ δελ είλαη ζπκβαηή κε ην κεηαθηλνχκελν ζηνηρείν 

απαγνξεχεηαη. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε απφ απφζηαζε δηάρπζε Γ.Υ. αιιειεπηδξά κε 

ζχκθσλα ηεο κεζαίαο ζπιιαβήο. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο 

παξαβίαζεο ησλ παξαπάλσ πεξηνξηζκψλ ηνπηθφηεηαο θαη φρη γηα "ελεξγή/παξαγσγηθή" 

ζηξαηεγηθή ηνπ παηδηνχ.  

Οη κεηαζέζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο ζην επίπεδν ηεο ζπιιαβήο, θαζψο θαλέλα ζχκθσλν 

(ή θσλήελ) δελ κεηαθηλείηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ηεο κίαο ζπιιαβήο (πξβι. 

παξαδείγκαηα 68-69).  

πλνςίδνληαο, ε αμηνιφγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπηθφηεηαο ζε επίπεδν ζπιιαβήο ζπκβαδίδεη 

θαη κε θαηλφκελα αλεμάξηεηα ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο γη΄ απηφ θαη δελ ραξαθηεξίδεηαη σο 

απζαίξεηε. Γεδνκέλνπ φηη ε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ είλαη ηδηαίηεξα 

"ιεηηνπξγηθή/παξαγσγηθή" ζην επίπεδν ηεο ζπιιαβήο, ππνζέηνπκε φηη ην ηεκαρηαθφ επίπεδν 
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δελ πξνηηκάηαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε θσλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ ελδηάκεζε 

αλαπηπμηαθή θάζε.  

 

 

7. Πνηθηιία (πνιιαπιά εμαγφκελα) 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα πξνζεγγίζνπκε ην δήηεκα ησλ παξάιιεισλ πξαγκαηψζεσλ ζηελ 

ηδηφιεθην ελφο νκηιεηή. χκθσλα κε ηνλ Antilla (2002) ποικιλία παξαηεξείηαη φηαλ κία 

ζημαζία (meaning) αληηζηνηρεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο μοπθέρ (forms) (70a). Αληηζέησο, φηαλ 

δχν ζημαζίερ αληηζηνηρνχλ ζε κία μοπθή, ηφηε πξφθεηηαη γηα αμθιζημία (70b). 

 

ρήκα 70
53

 

(απφ ηνλ Αntilla, 2002: 4) 

.  

Ζ γισζζηθή πνηθηιία έρεη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γισζζνινγηθήο θνηλφηεηαο απφ δχν 

δηαθνξεηηθέο πιεπξέο: (a) νη θνηλσληνγισζζνιφγνη κειεηνχλ ηνπο εξυηεπικούρ παξάγνληεο 

(π.ρ. θχιν, ειηθία, θνηλσληθή ηάμε), θαη (β) νη ζεσξεηηθνί θσλνιφγνη εζηηάδνπλ ζηνπο 

εζυηεπικούρ παξάγνληεο, φπσο ε κνξθνινγία, ε θσλνινγία, ε ζχληαμε θαη ην ιεμηθφ
54

. 

ην πιαίζην ηεο ΟΣ πνηθηιία αληρλεχεηαη φηαλ έλαο ππνθείκελνο ηχπνο πξαγκαηψλεηαη κε 

πνιιαπινχο βέιηηζηνπο ηχπνπο, νη νπνίνη θαη είλαη απφξξνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνξηζκψλ. Ζ ζπλεκθάληζε δηαθνξεηηθψλ βέιηηζησλ ηχπσλ έρεη απνηειέζεη 

έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην ζεσξεηηθφ κνληέιν 

ηεο ΟΣ, δεδνκέλνπ φηη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο ηδέεο πνπ πηνζεηεί είλαη φηη γηα θάζε 

εηζαγφκελν ηχπν αληηζηνηρεί έλαο θαη κφλν βέιηηζηνο ηχπνο.  

ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ δηαηππσζεί δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

Θευπία ηος Βέληιζηος κπνξεί λα πξνβιέςεη θαη λα αλαιχζεη πεξηπηψζεηο παξάιιεισλ 

βέιηηζησλ ηχπσλ. 

Μία απφ ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο είλαη φηη ε πνηθηιία πξνβιέπεηαη θάζε θνξά πνπ δχν ή 

πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη ηχπνη έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ παξαβηάζεσλ θαη κάιηζηα ζηνπο ίδηνπο 

πεξηνξηζκνχο (βι. Antilla, 2002: 8). Ζ αδπλακία ηεο ελ ιφγσ πξφηαζεο είλαη φηη δελ 

πξνβιέπεηαη ε ζπρλφηεηα πξαγκάησζεο θάζε βέιηηζηνπ ηχπνπ. 

                                                      
53

 ην ζρήκα 70 ην "M" αληηζηνηρεί ζην meaning (ζεκαζία) θαη ην "F" ζην form (κνξθή). 
54

 Ο γεληθφο δηαρσξηζκφο απφ ηνλ Antilla (2002). 
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Σν μονηέλο ηυν παπάλληλυν γπαμμαηικών (Multiple Grammars Model) (Antilla, 1997a,b, 

2002, Tzakosta 2004, Revithiadou & Tzakosta 2004) δέρεηαη φηη ε πνηθηιία είλαη απφξξνηα 

δηαθνξεηηθψλ ηεξαξρήζεσλ ελφο ζπλφινπ πεξηνξηζκψλ
55

. χκθσλα κε ηνλ Antilla (2002: 11) 

"multiple grammars model implies that a single individual commands a set of distinct total 

rankings of constraints, or tableaux for short. For example, an individual grammar might 

consist of the three tableaux.."  

 

(71) (ηα παξαδείγκαηα αληιήζεθαλ απφ ηνλ Antilla 2002) 

 

 

Ο ζπρλφηεηα επηινγήο ελφο ηχπνπ έλαληη άιινπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

γξακκαηηθψλ πνπ πξνβιέπνπλ θάζε βέιηζην ηχπν. Όζν πεξηζζφηεξεο νη γξακκαηηθέο πνπ 

πξνβιέπνπλ έλαλ βέιηηζην ηχπν, ηφζν πην ζπρλά ζα επηιέγεηαη απηφο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

εμαγφκελν [mɪst] ππεξηζρχεη σο πξνο ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, αθνχ πξνβιέπεηαη απφ δχν 

ηεξαξρήζεηο (71b-c), ελ αληηζέζεη κε ην εμαγφκελν [mɪs], ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ κία 

(71a). 

χκθσλα κε ηνλ van Oostendorp (2006: 52) δελ είλαη πάληα μεθάζαξν αλ νη παξάιιεινη 

βέιηηζηνη ηχπνη είλαη απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ γξακκαηηθψλ ή κίαο πην ζχλζεηεο 

γξακκαηηθήο κε δηαθνξεηηθέο ηεξαξρήζεηο εμαηηίαο ελφο "αησξνχκελνπ" (floating) 

πεξηνξηζκνχ. Ζ πξψηε εθδνρή είλαη απηή πνπ ζρνιηάζακε ζηα παξαδείγκαηα ζην (71). H 

δεχηεξε δέρεηαη φηη ν πεξηνξηζκφο MAX(C) ζην (71) είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

"αησξνχκελνο" (floating), δειαδή κπνξεί λα ηεξαξρεζεί ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, απφ ηελ πην 

πςειή έσο ηελ πην ρακειή
56

. 

 

ην πιαίζην ησλ πνιιαπιψλ παξάιιεισλ γξακκαηηθψλ θηλείηαη θαη ε Tzakosta (2004) θαζψο 

επίζεο θαη νη Revithiadou & Tzakosta (2004: 1), φπνπ ππνζηεξίδεηαη φηη ε γισζζηθή πνηθηιία 

πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ παηδηθφ ιφγν είλαη απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ ηεξαξρήζεσλ 

(θαζνιηθψλ πεξηνξηζκψλ), νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζπλεπάγνληαη πνιιαπιέο παξάιιειεο 

γξακκαηηθέο θπξίσο ζηα ελδηάκεζα ζηάδηα θαηάθηεζεο. χκθσλα κε ηηο Revithiadou & 

Tzakosta (2004: 1) νη πεπιθεπειακέρ γξακκαηηθέο (hybrid co-grammars)  πιαηζηψλνπλ ηελ 

πςπηνική γξακκαηηθή (core grammar) θαη απνηεινχλ δηαθνξεηηθά αλαπηπμηαθά κνλνπάηηα 

                                                      
55

 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή πξφηαζε o Antilla (2002) παξαπέκπεη ζηνλ Kiparsky (1993b) θαη 

ζηνλ Kroch (1989, 1994, 2001). Γηα βαζηθέο αδπλακίεο βι. Reynolds (1994), Guy (1997b). 
56

 Γηα γεληθέο παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε πολλαπλέρ γπαμμαηικέρ 

(multiple grammars) θαη μεηαβληηέρ γπαμμαηικέρ (variable grammars), βι. van Oostendorp (2006: 52-

54). 
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(developmental paths) πνπ αθνινπζεί ην παηδί πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζεη ηε γιψζζα-ζηφρν. 

ην πιαίζην απηφ, ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλάο ηνπο είλαη φηη ην αξρηθφ ζηάδην 

θαηάθηεζεο ζπλδέεηαη κε γξακκαηηθέο φπνπ θπξηαξρνχλ νη πεξηνξηζκνί καξθαξηζκέλεο 

δνκήο, ελψ ε ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε ζπλδέεηαη κε γξακκαηηθέο φπνπ αλαβηβάδνληαη νη 

πεξηνξηζκνί πηζηφηεηαο θαη ππνρσξνχλ νη πεξηνξηζκνί καξθαξηζκέλεο δνκήο (Revithiadou & 

Tzakosta, 2004: 8).  

 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο (π.ρ. Demuth 1995, Antilla 1995) ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξφηαζε ησλ 

μεπικώρ ιεπαπσημένυν πεπιοπιζμών (partially ranked constraints) θαη ε κεηέπεηηα 

ηξνπνπνίεζε ζε ιεπαπσήζειρ διαζηπυμαηικήρ κςπιαπσίαρ (stratified domination hierarchies
57

) 

είλαη έλα απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά  εξγαιεία πνπ δηαζέηεη ε ΟΣ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζεγγίζεη ην δήηεκα ηεο πνηθηιίαο ζηε θσλνινγηθή αλάπηπμε. H βαζηθή ηδέα είλαη φηη 

νξηζκέλνη κε-ηεξαξρεκέλνη κεηαμχ ηνπο πεξηνξηζκνί ζρεκαηίδνπλ έλα stratum, ην νπνίν 

θπξηαξρεί ζε έλα άιιν stratum, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ θπξηαξρεί ζην επφκελν θ.φ.θ.  

 

(72) {Π1, Π2 . . }  >>  {Π3, 4. . }  >>  {Π5, . . . }  (απφ Demuth 1997: 54) 

      stratum 1  >>  stratum 2  >>  stratum 3     

  

Ζ παξαπάλσ πξφηαζε πξνβιέπεη παξάιιεινπο ηχπνπο φηαλ νη πνιχ ρακειά δηαβαζκηζκέλνη 

πεξηνξηζκνί δελ είλαη "ελεξγνί" σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ ηχπνπ. Ζ Demuth 

(1997: 67) πξνηείλεη φηη πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξψηκσλ γξακκαηηθψλ, ην νπνίν 

απνδίδεηαη ζε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη κλήκεο. 

Μεηά ηε ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή πνηθηιία θαη 

ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζήο ηεο απφ ηελ ΟΣ, πξνηείλνπκε λα επαλέιζνπκε ζηα δεδνκέλα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαη λα πξνζδηνξίζνπκε πνηα ζεσξεηηθή πξφηαζε ζπκβαδίδεη πεξηζζφηεξν 

κε απηά. 

 

 

7.1 Αξρηθό ηάδην 

 

ηε ρξνληθή πεξίνδν εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Φ.Α. θαηαγξάθνληαη παξάιιεινη 

"πηζηνί" -σο πξνο ηνλ εηζαγφκελν- ηχπνη ζε πεξηβάιινληα φπνπ ε αξκνληθή γξακκαηηθή 

πξνβιέπεη θσλεεληηθή αξκνλία. Χζηφζν, βαζηθή ππφζεζε ηεο ΟΣ είλαη φηη νη πεξηνξηζκνί 

θάζε γξακκαηηθήο βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο, άξα ε εκθάληζε παξάιιεισλ 

ηχπσλ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηελ επαληεξάξρεζε πεξηνξηζκψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

                                                      
57

 Βάζεη ησλ Tesar & Smolenksy (1996). 
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δηαθνξεηηθφ βέιηηζην ηχπν (π.ρ. έλαο πεξηνξηζκφο πηζηφηεηαο θαη έλαο πεξηνξηζκφο 

ππξνδφηεζεο αξκνλίαο). 

Τηνζεηψληαο ηελ ηδέα ησλ παξάιιεισλ γξακκαηηθψλ θαη ηεο δηαζηξσκάησζεο ησλ 

πεξηνξηζκψλ (Antilla 1997a,b, 2002, Tzakosta 2004, Demuth 1997), πξνηείλνπκε φηη νη 

πεξηνξηζκνί ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ (βι. 73) ζρεκαηίδνπλ δχν ζηπώμαηα (Strata) (βι. 74), ε 

επαληεξάξρεζε ησλ νπνίσλ έρεη σο απνηέιεζκα δχν δηαθνξεηηθνχο βέιηηζηνπο ηχπνπο, έλαλ 

"πηζηφ" σο πξνο ηα θσλήεληα ηνπ ππνθείκελνπ ηχπνπ θαη έλαλ "αξκνληθφ" (βι. 75). 

 

(73) Πεξηνξηζκνί Αξρηθνύ ηαδίνπ  

1. FTBIN   3. HARMONY 

2. HNUC/FOOT  4. IDENT-IO-Vowels 

 

(74) Stratums 

 Stratum1: {FTBIN,  HARMONY, HNUC/FOOT} 

 Stratum2: {IDENT-IO-Vowels} 

 

(75) Πηζαλέο γξακκαηηθέο (Factorial Typology)   

 Stratum1  >> Stratum2   (γξακκαηηθή Φ.Α.) 

 Stratum2 >> Stratum1   (γξακκαηηθή πηζηφηεηαο) 

 

(76) Παξαδείγκαηα 

Σύπνο ελήιηθα Σύπνο παηδηνύ Ηιηθία Γισζζάξη 

/'baɲo/   ['paja]   2;02.02  'κπάλην'   (Αξκνληθφο ηχπνο) 

/'baɲo/   ['bano]   2;02.02  'κπάλην'   ("Πηζηφο" ηχπνο) 

 

(77) Γξακκαηηθή Φσλεεληηθήο Αξκνλίαο 

 {FTBIN, HARMONY, HNUC/FOOT} >> {IDENT-IO-Vowels} 

 

Πίλαθαο 28 

Input: /'baɲo/ FTBIN HARMONY HNUC/FOOT 
IDENT-IO-

Vowels 

    a. ['baɲo]  *!   

☞b. ['paja]    * 

    c. ['bojo]   o!o * 

 

Tν ππνςήθην εμαγφκελν (28a) δελ έρεη αξκνληθφ πεδίν κε απνηέιεζκα ηε κνηξαία παξαβίαζε 

ζηνλ πεξηνξηζκφ HARMONY. Απφ ηελ άιιε,  ην αξκνληθφ πεδίν ζην ππνςήθην εμαγφκελν 
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(28c) δελ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κέγηζηε δπλαηή ερεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ θσλεέλησλ πνπ 

αιιειεπηδξνχλ θαη έηζη παξαβηάδεηαη ν ζρεηηθφο πεξηνξηζκφο. ην βέιηηζην εμαγφκελν (28b) 

θαηαγξάθεηαη ε ειάρηζηε δπλαηή παξαβίαζε, αθνχ ε Φ.Α. πξνυπνζέηεη ηελ κεηαβνιή ηνπ 

θσλεέληνο-ζηφρνπ πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ην θσλήελ-ππξνδφηε. 

 

(78) Γξακκαηηθή Πηζηόηεηαο 

 {IDENT-IO-Vowels} >> {FTBIN, HARMONY, HNUC/FOOT} 

 

Πίλαθαο 29 

Input: /'baɲo/ 
IDENT-IO-

Vowels 
HARMONY HNUC/FOOT FTBIN 

☞a. ['baɲo]  *   

    b. ['paja] *!    

    c. ['bojo] *!  oo  

 

Ζ ιέμε-ζηφρνο /'baɲo/ 'κπάλην' πξαγκαηψλεηαη θαη σο ['bano], εμαγφκελν πνπ δηαηεξεί φια ηα 

θσλήεληα ηνπ ππνθείκελνπ ηχπνπ. Βάζεη ηνπ πίλαθα (29), ε γξακκαηηθή ηνπ αξρηθνχ 

ζηαδίνπ πξνβιέπεη ηνλ ηχπν ['bano] εάλ ν πεξηνξηζκφο πηζηφηεηαο αλαβηβαζηεί ζηελ 

πςειφηεξε ζέζε ηεο ηεξάξρεζεο θαζψο απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηε κνηξαία παξαβίαζή ηνπ 

απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο "αξκνληθνχο" ηχπνπο (29b-c). 

 

ηνλ πίλαθα (30) ζπλνςίδνληαη νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αληρλεχνληαη ζηα δηζχιιαβα 

εθθσλήκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο. Ζ 

πςειή ζπρλφηεηα εκθάληζεο "πηζηψλ" -σο πξνο ηνλ εηζαγφκελν- ηχπσλ θαζηζηνχλ ηε 

γξακκαηηθή πηζηφηεηαο πςπηνική (core grammar), φηαλ ε "αξκνληθή" γξακκαηηθή θαη ε 

γξακκαηηθή πνπ έρεη σο απνηέιεζκα εθθσλήκαηα κε επηκέξνπο θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο 

(π.ρ. ε αλνκνίσζε) ραξαθηεξίδνληαη σο πεπιθεπειακέρ
58

 (hybrid co-grammars). 

 

Πίλαθαο 30 

Ύζηεξε Φάζε Αξρηθνύ ηαδίνπ 

(1;09.03-2;02.02) 

Γηζύιιαβα Δθθσλήκαηα  

(45) 

1. Δθθσλήκαηα κε Φσελεηηθή Αξκνλία 9 / 45 = 20% 

2. Δθθσλήκαηα κε πιζηόηηηα σο πξνο ην εηζαγφκελν  34 / 45 = 75% 

3. Δθθσλήκαηα κε άιιεο Φσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο 2 / 45 = 4% 

 

                                                      
58

 Οη φξνη πςπηνική θαη πεπιθεπειακή απφ Tzakosta (2004), Revithiadou & Tzakosta (2004). 
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Ζ πνηθηιία πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ ιφγν ηνπ παηδηνχ είλαη απφξξνηα δηαθνξεηηθψλ 

ηεξαξρήζεσλ ησλ ίδησλ πεξηνξηζκψλ (Factorial Typology) θαζψο θαηά ηε γισζζηθή 

θαηάθηεζε ε γξακκαηηθή είλαη αζηαζήο θαη επαίζζεηε κε απνηέιεζκα ηελ επαληεξάξρεζε 

ησλ ίδησλ πεξηνξηζκψλ θαη ηηο αληίζηνηρεο παξάιιειεο γισζζηθέο πξαγκαηψζεηο. Αληηζέησο, 

ε γξακκαηηθή ησλ ελειίθσλ είλαη πην ζηαζεξή θαη ζπκπαγήο, θάηη πνπ θαζηζηά ζπάληα (άιια 

φρη αδχλαηε) ηε γισζζηθή πνηθηιία. Δίλαη πηζαλφ ε δηαξθήο επαληεξάξρεζε ησλ ίδησλ 

πεξηνξηζκψλ λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ αέλαε πξνζπάζεηα εχξεζεο απηήο ηεο ηεξάξρεζεο πνπ 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα ην εθθψλεκα πνπ απαληάληαη θαη ζηε γξακκαηηθή ησλ ελειίθσλ. 

Δπεηδή αθξηβψο νη ηεξαξρήζεηο ρηίδνληαη βήκα-βήκα θαη επεηδή ην λα δηαηεξεζεί θάηη σο έρεη 

είλαη επθνιφηεξν απφ ην λα κεηαβιεζεί (γεληθή πξφηαζε ηνπ Pienemann 1998), ε πνξεία 

κέρξη ηελ ηειηθή επηθξάηεζε ηεο γξακκαηηθήο ησλ ελειίθσλ είλαη αξθεηά ζχλζεηε θαη 

απαηηεί ρξφλν θαη γισζζηθή αιιειεπίδξαζε. 

 

 

7.2 Δλδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε 

 

Ζ πξψηκε γξακκαηηθή (
Αξρηθή

Γξακκαηηθή) είλαη έλα ξαγδαίσο κεηαβαιιφκελν ζπζηαηηθφ ηνπ 

γισζζηθνχ κεραληζκνχ πνπ "πιάζεηαη" αδηάθνπα (
Δλδηάκεζε

Γξ..
Δλδηάκεζε

Γξ...
Δλδηάκεζε

Γξ..) 

κέρξη λα ιάβεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή (
Σειηθή

Γξακκαηηθή). Οη κεηαβνιέο πνπ πθίζηαληαη κία 

γξακκαηηθή κπνξεί λα είλαη πνηθίιεο, απφ ηελ εκθάληζε λέσλ δνκψλ, κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε 

πξνυπαξρνπζψλ δνκψλ ή ζηξαηεγηθψλ. ε απηά ηα ζπκθξαδφκελα, ζην αξρηθφ ζηάδην 

αληρλεχζεθε ν ξφινο ηεο ερεηηθφηεηαο σο πξνο ηελ ππξνδφηεζε αξκνλίαο, ελψ ζηηο ελφηεηεο 

(5.2.2.3-5.2.2.3.2) εμεηάζηεθαλ δχν δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο αξκνληθνχ πεδίνπ 

ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε. ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλνπκε φηη νη δχν βαζηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαιχπηνπλ ην 91% ησλ δεδνκέλσλ Φ.Α. πνπ δηαζέηνπκε.  

 

Πίλαθαο 31 

Δλδηάκεζε Αλαπηπμηαθή Φάζε  

(2;02.02 -2;02.02) 

Δθθσλήκαηα  

(217) 

Τπνρσξεηηθή Καηεχζπλζε 

 

(1) Ππξνδφηεζε απφ ηνληζκέλε ζπιιαβή 

 

(2) Ππξνδφηεζε απφ ην δεμί άθξν (άηνλε ζπιιαβή) 

 

(91%) 

 

134 / 217 = 61% 

 

65 / 217 = 30% 

Πξνρσξεηηθή Καηεχζπλζε (9%) 
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Ζ πξψηε απφ ηηο δχν ηεξαξρήζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί αθνξά ηελ ππξνδφηεζε Φ.Α. απφ 

ηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή (βι. (1), πίλαθαο 31), ελψ ε δεχηεξε ζπλδέεηαη κε ηελ ππξνδφηεζε 

αξκνληθνχ πεδίνπ απφ άηνλε ζπιιαβή (βι. (2), πίλαθαο 31) ζην δεμί άθξν ηεο ιέμεο. 

Πξφθεηηαη γηα ςβπιδικέρ ή πεπιθεπειακέρ γξακκαηηθέο (hybrid co-grammars
59

), δειαδή 

δηαθνξεηηθά αλαπηπμηαθά κνλνπάηηα (developmental paths) πνπ αθνινπζεί ην παηδί κέρξη λα 

θαηαθηήζεη ηελ ηειηθή γξακκαηηθή ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ. Αθνινπζνχλ νη πεξηνξηζκνί ηνπ 

ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ ζην (79) θαη νη "αξκνληθέο" γξακκαηηθέο ζηα (80-81). 

 

(79) Πεξηνξηζκνί Δλδηάκεζεο Αλαπηπμηαθήο Φάζεο  

1.  HARMONY    4.  IDENT-V-'ζ 

2.  Spread V.F.-'ζ-Left    5.  IDENT-V-ζ]word 

3.  Spread V. F.-ζ]word-Left   6.  IDENT-IO-Vowels 

 

 

(80) Πεξηθεξεηαθή Γξακκαηηθή1: 

HARMONY >> IDENT-V-'ζ, Spread V. F.-'ζ-Left >> Spread V. F.-ζ]word-

Left, IDENT-V-ζ]word  >> IDENT-IO-Vowels 

 

(81) Πεξηθεξεηαθή Γξακκαηηθή2: 

HARMONY  >> Spread V. F.-ζ]word-Left, IDENT-V-ζ]word  >> IDENT-V-'ζ, 

Spread V. F.-'ζ-Left  >> IDENT-IO-Vowels  

 

Σα δεδνκέλα θσλεεληηθήο αξκνλίαο απνηεινχλ πεξίπνπ ην 5% ηνπ γισζζηθνχ πιηθνχ πνπ 

δηαζέηνπκε. Μπνξνχλ νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί λα αλαζπλζέζνπκε ηε γξακκαηηθή πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηα εθθσλήκαηα πνπ είλαη απνιχησο πηζηά κε ηνπο αληίζηνηρνπο εηζαγφκελνπο 

ηχπνπο ηνπο; H απάληεζε είλαη ζεηηθή: εάλ ν γεληθφο πεξηνξηζκφο πηζηφηεηαο θσλεέλησλ 

(IDENT-IO-Vowels) αλαβηβαζηεί ζηελ πςειφηεξε ζέζε ηεο ηεξαξρίαο, βέιηηζηνο ηχπνο ζα 

είλαη ην εμαγφκελν κε απφιπηε αληηζηνηρία αλάκεζα ζηα θσλήεληα ηνπ ππνθείκελνπ θαη ηνπ 

επηθαλεηαθνχ ηχπνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πην πςπηνική γξακκαηηθή αλ ζπλππνινγηζηνχλ φια ηα 

θαηαγεγξακκέλα εθθσλήκαηα. 

 

(82) Γξακκαηηθή "Πηζηόηεηαο": 

IDENT-IO-Vowels   >> HARMONY,  Spread V. F.-ζ]word-Left, IDENT-V-ζ]word , 

IDENT-V-'ζ, Spread V. F.-'ζ-Left 

 

                                                      
59

 Οη φξνη απφ Tzakosta (2004), Revithiadou & Tzakosta (2004) 
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Πίλαθαο 32 

Input: /ka'rekla/ 
IDENT-IO- 

Vowels 
HARMONY 

IDENT-IO-

V-'ζ 

Spread V. F.-

'ζ-Left 

Spread V. F.-

ζ]word-Left 

IDENT-V-

ζ]word 

☞a. [ka'jeka]  *  * *  

    b. [ce'jeka] *!    *  

    c. [ka'jaka] *!  * *   

 

Ο ππνςήθηνο ηχπνο (32a) είλαη ν κνλαδηθφο πνπ ηθαλνπνηεί ηνλ πςειφηεξα δηαβαζκηζκέλν 

πεξηνξηζκφ πηζηφηεηαο γη' απηφ θαη είλαη ν βέιηηζηνο.  

εκεηψλεηαη φηη ε ιέμε-ζηφρνο /ka'rekla/ 'θαξέθια' πξαγκαηψλεηαη θαη σο [ka'jaka] ή 

[ce'jeka] ή [ko'jaka]. 

 

(83)  /ka'rekla/ →  [ka'jeka]    (γξακκαηηθή πηζηφηεηαο) 

   [ka'jaka], [ce'jeka], [ko'jaka]
60

  (γξακκαηηθέο Φ.Α.) 

 

Οη δχν γξακκαηηθέο Φ.Α. κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ σο βέιηηζην εμαγφκελν θάζε κία απφ ηηο 

παξαπάλσ πξαγκαηψζεηο κε αξκνληθφ πεξηβάιινλ. Αο δνχκε ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο.  

 

(84) Πεξηθεξεηαθή Γξακκαηηθή1 

 

Πίλαθαο 33 

Input: 

/ka'rekla/ 
HARMONY 

IDENT-

IO-V-'ζ 

Spread V. F.-

'ζ-Left 

Spread V. F.-

ζ]word-Left 

IDENT-V-

ζ]word 

IDENT-IO- 

Vowels 

    a. [ka'rekla] *!  *    

☞b. [ce'jeka]
61

    *  * 

    c. [ka'jaka]  *! *   * 

    d. [ka'jece]   *!  * * 

 

Ζ βαζηθή "αξκνληθή" γξακκαηηθή αλαδεηθλχεη σο βέιηηζην εμαγφκελν απηφ πνπ θέξεη ην 

θσλήελ-ππξνδφηε ζηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή θαη ηνλ ζηφρν ζηα αξηζηεξά ηνπ (33b). Σα 

ππφινηπα ππνςήθηα εμαγφκελα ηίζεληαη εθηφο ζπλαγσληζκνχ είηε επεηδή δελ θέξνπλ 

αξκνληθφ πεδίν (33a), είηε επεηδή ην θσλήελ ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο είλαη ν ζηφρνο θαη φρη 

ν ππξνδφηεο ηεο αξκνλίαο (33c). ηνλ ππνςήθην ηχπν (33d) ππξνδνηείηαη θσλεεληηθή 

                                                      
60

 Ο παξφλ ηχπνο πξνυπνζέηεη πην ζχλζεηε γξακκαηηθή κε ρξήζε επηπιένλ πεξηνξηζκψλ απφ ην αξρηθφ 

ζηάδην (π.ρ. HNUC/FOOT), νη νπνίνη ππνζέηνπκε φηη είλαη "αλελεξγνί" ή/θαη ρακειά δηαβαζκηζκέλνη 

ζηηο ππφινηπεο γξακκαηηθέο γη' απηφ θαη ζα εζηηάζνπκε ζηoπο ελαπνκείλαληεο αξκνληθνχο ηχπνπο. 
61

 Ζ κεηαβίβαζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ [+πξφζζην] ζην θσλήελ /a/ ζπλεπάγεηαη ηελ εκθάληζε ηνπ 

θσλήεληνο /e/ θαζψο ε ειιεληθή γιψζζα δελ δηαζέηεη [+πξφζζην, +ρακειφ] θσλήελ. H ηδέα ηεο 

ζπλεπαγσγηθήο κεηαβνιήο επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ηνπ Krämer (2003: 10), ν νπνίνο ζρνιηάδεη 

δεδνκέλα  απφ ηε γιψζζα Warlpiri (βι. ελφηεηα 2). 
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αξκνλία απφ ην θσλήελ ηεο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο πξνο ηα δεμηά κε απνηέιεζκα ηε κνηξαία 

παξαβίαζε ηνπ πεξηνξηζκνχ Spread V. F.-'ζ-Left. 

 

(85) Πεξηθεξεηαθή Γξακκαηηθή2 

Πίλαθαο 34 

Input: /ka'rekla/ HARMONY 
Spread V. F.-

ζ]word-Left 

IDENT-IO-

V-ζ] word 

Spread V. F.-

'ζ-Left 

IDENT-IO-

V-'ζ 

IDENT-IO 

Vowels 

    a. [ka'rekla] *! *  *   

    b. [ce'jeka]  *!    * 

☞c. [ka'jaka]
62

    * * * 

    d. [ka'jece]  *! * *  * 

 

ε αληίζεζε κε ηνπο ππνςήθηνπο ηχπνπο (34a, 34b), ην εμαγφκελν (34c) δελ παξαβηάδεη 

θαλέλαλ απφ ηνπο πςειφηεξα δηαβαζκηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο γη' απηφ θαη απνηειεί ηελ 

ηειηθή πξαγκάησζε ηνπ ππνθείκελνπ ηχπνπ /ka'rekla/.  

Δπνκέλσο, ην γεγνλφο φηη ε θσλεεληηθή αξκνλία ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε 

εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσδηαθά "ηζρπξή" ζπιιαβή ησλ θσλεέλησλ θαη φρη απφ ηα Γ.Υ. ή ηελ 

ερεηηθφηεηά ηνπο κπνξεί λα απνηππσζεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν πεξηνξηζκψλ αιιά 

δχν δηαθνξεηηθέο ηεξαξρήζεηο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

γξακκαηηθέο.  

πκπεξαζκαηηθά, νη γξακκαηηθέο ηεο ελδηάκεζεο αλαπηπμηαθήο θάζεο κπνξνχλ λα 

αλαιχζνπλ δεδνκέλα παξάιιεισλ βέιηηζησλ ηχπσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα εηζαγφκελν 

ηχπν. ηνλ πίλαθα (35) ζπλνςίδνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη ηα βέιηηζηα εμαγφκελα γηα ηνλ 

ππνθείκελν ηχπν /ka'rekla/ 'θαξέθια'. 

 

Πίλαθαο 35 

Πεξηνξηζκνί  

Δλδηάκεζνπ ηαδίνπ 
Βέιηηζηνο ηύπνο  

 

(1) Spread-V.F-'ζ-L, (2) IDENT-V-'ζ    → 
[ce'jeka] 

 

(3) Spread-V.F.-ζ]-L, (4) IDENT-V-ζ]  → 
[ka'jaka] 

 

(5) IDENT-IO-Vowels                           → 
[ka'jeka] 

 

(6) HARMONY, (SyllableLocality) 
 

   

                                                      
62

 Οη ιφγνη πνπ ππνζέηνπκε φηη πξφθεηηαη γηα δηάρπζε Γ.Υ. απφ ην ηέινο ηεο ιέμεο είλαη: (α) φηη ζην 

αξρηθφ ζηάδην θαηαγξάθεηαη ην εθθψλεκα ['jaka] (εηζαγφκελν /ka'rekla/ 'θαξέθια'), (β) φηη ε 

ζηξαηεγηθή δηάρπζεο Γ.Υ. απφ ην ηέινο ηεο ιέμεο είλαη ηδηαίηεξα παξαγσγηθή θαη  (γ) φηη ην θσλήελ 

ηεο αξρηθήο ζπιιαβήο ζπλήζσο πθίζηαηαη θαη πνιχ ζπάληα πξνθαιεί αξκνλία. 
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Ο απνηειεζκαηηθφο ζπλδπαζκφο ησλ πεξηνξηζκψλ (1,2) θαη (3,4) καο θαηεπζχλεη πξνο ηελ 

ηδέα ηεο δηαζηξσκάησζεο ησλ πεξηνξηζκψλ (Antilla 1997a,b, 2002, Demuth 1997). 

Πξνηείλνπκε φηη νη πεξηνξηζκνί (1,2) εληάζζνληαη ζην Stratum1, νη πεξηνξηζκνί (3,4) ζην 

Stratum2, ν HARMONY
63

 (θαη πξναηξεηηθά o Syllable Locality) αλήθεη ζην Stratum3 θαη ν 

IDENT-IO-Vowels ζην Stratum4. Ζ βαζηθή αηηία έληαμεο ησλ πεξηνξηζκψλ ζε ζηξψκαηα (βι. 

86) είλαη φηη ν αλαβηβαζκφο θάζε ζηξψκαηνο -θαη φρη θάζε πεξηνξηζκνχ- ζηελ πςειφηεξε 

ηεξαξρηθά ζέζε πξνβιέπεη έλα δηαθνξεηηθφ βέιηηζην ηχπν, ν νπνίνο θαη αληηζηνηρεί ζε κία 

απφ ηηο ηειηθέο πξαγκαηψζεηο ηνπ παηδηνχ.  

 

 (86) Strata  

 

Stratum 1: Spread-Vocalic Feature-'ζ-L,  IDENT-IO-V-'ζ  

Stratum 2: Spread-Vocalic Feature-ζ]-L, IDENT-V-ζ]  

Stratum 3: HARMONY, (Syllable Locality)   

Stratum 4: IDENT-IO-Vowels  

    

Σα 4 strata πξνβιέπνπλ 24 δηαθνξεηηθέο γξακκαηηθέο αλ θαηαγξάςνπκε φιεο ηηο πηζαλέο 

ηεξαξρήζεηο ηνπο (Factorial Typology)
64

. εκεηψλνπκε φηη θακία απφ ηηο 24 γξακκαηηθέο δελ 

πξνβιέπεη έλα εθθψλεκα πνπ δελ απαληάηαη ζηα θαηαγεγξακκέλα εθθσλήκαηα ηνπ παηδηνχ. 

Δπνκέλσο, ην ζχλνιν ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπκε πξνηείλεη θαη ε κεηέπεηηα έληαμή ηνπο ζε 

strata είλαη έγθπξε θαζψο νη πηζαλέο (επαλ-)ηεξαξρήζεηο απηψλ ησλ strata (κε ηνπο ίδηνπο 

πεξηνξηζκνχο) πξνβιέπνπλ φια ηα εθθσλήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα δεδνκέλα ηνπ 

παηδηνχ. ην (87) δίλνληαη νη πηζαλέο γξακκαηηθέο θαη ν βέιηηζηνο ηχπνο γηα θάζε κία απφ 

απηέο. 

 

(87) 

Πηζαλέο γξακκαηηθέο (Factorial Typology)  Βέιηηζηνο ηύπνο (Y.T.: /ka'rekla/) 

 

Stratum3 >> Stratum2 >> Stratum1, Stratum4        →  [ka'jaka] 

Stratum3 >> Stratum1 >> Stratum2, Stratum4        →  [ce'jeka] 

Stratum3 >> Stratum4 >> Stratum2 >> Stratum1      →  [ka'jaka] 

Stratum3 >> Stratum4 >> Stratum1 >> Stratum2      →  [ce'jeka] 

                                                      
63

 O γεληθφο πεξηνξηζκφο HARMONY είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε αξκνληθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ζεσξείηαη πεξηνξηζκφο-"Κεθαλή" ζηηο αξκνληθέο γξακκαηηθέο, ελψ νη πεξηνξηζκνί δηάρπζεο απφ ηελ 

ζπιιαβή ζην ηέινο ηεο ιέμεο ή απφ ηελ ηνληζκέλε είλαη εξαπηώμενοι πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη θαη 

ελεξγνπνηνχληαη ιφγσ ηνπ HARMONY πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ππξνδφηεζεο θαη  

θαηεχζπλζεο ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο. 
64

 Οη ηεξαξρήζεηο πξνβιέπνπλ ηελ πνηθηιία πνπ παξαηεξείηαη ζην ιφγν ηνπ παηδηνχ θαη φρη ην πφηε ή 

πνηεο ιέμεηο-ζηφρνη ζα πξαγκαηψλoληαη κε παξάιιεια εθθσλήκαηα. 
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Stratum4 >> Stratum1, Stratum2, Stratum3        →  [ka'jeka] 

Stratum1 >> Stratum2, Stratum4, Stratum3        →  [ce'jeka] 

Stratum2 >> Stratum3, Stratum4, Stratum1        →  [ka'jaka] 

 

 

ηνλ πίλαθα (36)
65

 παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ θσλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αληρλεχζεθαλ απφ έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 521 εθθσλεκάησλ απφ ηελ ελδηάκεζε 

αλαπηπμηαθή θάζε.  

 

Πίλαθαο 36 

Δλδηάκεζε Αλαπηπμηαθή Φάζε (2;03.27-2;04.28) Δθθσλήκαηα (521/5468) 

 

(1) Γεδνκέλα Φσλεεληηθήο Αξκνλίαο                         → 

  

(2) Άιιεο θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο                            → 
(ζπγρψλεπζε, αλνκνίσζε, αθνκνίσζε, αλαδηπιαζηαζκφο) 

 

21 / 521 = ~4% 

 

19 / 521 = 3,5% 

 

(3) Πηζηφηεηα θσλεέλησλ Τ.Σ.-Δ.Σ.                           → 

 

481 / 521 = ~92% 

    

Ζ γξακκαηηθή πνπ πξνβιέπεη πηζηφηεηα (βι. (3), πίλαθαο 36) αλάκεζα ζηα θσλήεληα ηνπ 

εηζαγφκελνπ θαη ηνπ εμαγφκελνπ ηχπνπ είλαη ε πην πςπηνική, αθνχ θαιχπηεη πεξίπνπ ην 92% 

ησλ δεδνκέλσλ. Ζ αξκνληθή-ςβπιδική γξακκαηηθή (βι. (1), πίλαθαο 36) θαιχπηεη ην 4% ησλ 

δεδνκέλσλ, ελψ επηκέξνπο ςβπιδικέρ γξακκαηηθέο (βι. (2), πίλαθαο 36) πνπ είλαη ππεχζπλεο 

γηα άιιεο θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο ην 3,5%. 

Ζ γξακκαηηθή "πηζηφηεηαο" είλαη πην θνληά ζηε γξακκαηηθή ησλ ελειίθσλ απφ νπνηαδήπνηε 

άιιε. Χζηφζν, ην φηη είλαη ελεξγή θαηά ηε γισζζηθή θαηάθηεζε δελ ζεκαίλεη φηη ην παηδί 

έρεη θαηαθηήζεη πιήξσο ηε γιψζζα-ζηφρν. Απηφ πνπ δηαζέηεη ε γξακκαηηθή ησλ ελειίθσλ 

θαη δελ δηαζέηεη ε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ είλαη ε ζηαθεπόηηηα. Αλ θαληαζηνχκε ηε 

γξακκαηηθή ησλ ελειίθσλ σο έλα ζηαζεξφ ζπλερέο, ε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ ζα είλαη 

κεηαβιεηή θαη επζηαζήο πξνθεηκέλνπ λα "επηηξέπεη" πξνζζήθεο λέσλ δνκψλ θαη 

πεξηνξηζκψλ, άξα θαη ηξνπνπνηήζεηο/επαληεξαξρήζεηο πξνυπαξρνπζψλ δνκψλ/πεξηνξηζκψλ. 

Ζ βαζηθή, ινηπφλ, δηαθνξά είλαη φηη ε γξακκαηηθή ηνπ παηδηνχ κεηαβάιιεηαη δηαξθψο, ελψ ε 

γξακκαηηθή ηνπ ελήιηθα ιηγφηεξν ή θαζφινπ. Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ππνζέηνπκε φηη ε 

γξακκαηηθή "πηζηφηεηαο" είλαη ε πην παξαγσγηθή ιφγσ ησλ γισζζηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ 

είλαη εθηεζεηκέλν ην παηδί, ηα νπνία θαη είλαη απφξξνηα ζηαζεξψλ ("πηζηψλ") γξακκαηηθψλ. 

                                                      
65

 Γηα ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζαο επηρεηξεκαηνινγίαο πεξηνξηζηήθακε ζηελ εμέηαζε θσλνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ εκπιέθνπλ ηα θσλεέληα. 
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Αληηζέησο, νη "αξκνληθέο" γξακκαηηθέο είλαη ιηγφηεξν παξαγσγηθέο δηφηη ην παηδί δελ είλαη 

εθηεζεηκέλν ζε γισζζηθφ εηζαγφκελν κε αξκνληθνχο ηχπνπο. 

 

πλνςίδνληαο, αθνχ πηνζεηήζακε ηελ ηδέα ησλ παξάιιεισλ γξακκαηηθψλ θαη ηεο 

δηαζηξσκάησζεο ησλ πεξηνξηζκψλ (Antilla 1997a,b, 2002, Tzakosta 2004, Demuth 1997) 

πξνζδηνξίζακε έλα κηθξφ ζχλνιν πεξηνξηζκψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη έλα κεγάιν 

φγθν εθθσλεκάησλ, ζηα νπνία απαληψληαη παξάιιεινη βέιηηζηνη ηχπνη γηα ηελ ίδηα ιέμε-

ζηφρν. ην αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο ε πνηθηιία πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ πηζηφ -σο πξνο ηνλ 

εηζαγφκελν ηχπν- θαη έλαλ κε αξκνληθφ πεξηβάιινλ, ελψ ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε 

ε θαηάθηεζε πην ζχλζεησλ πξνζσδηαθψλ δνκψλ έρεη σο ζπλέπεηα δχν (ή πεξηζζφηεξνπο) 

αξκνληθνχο ηχπνπο θαη έλαλ πηζηφ.  

 

 

 

8. Δπίινγνο – πκπεξάζκαηα 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάζηεθε ην θαηλφκελν ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο ζηελ θαηάθηεζε 

ηεο Διιεληθήο πνπ είλαη κία κε-αξκνληθή γιψζζα. ηα θεθάιαηα 1 θαη 2 πξνζδηνξίζηεθε ε 

έλλνηα ηεο αξκνλίαο (harmony) θαη παξνπζηάζηεθαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πην 

ζεκαληηθνί παξάκεηξνη (π.ρ. αξκνληθά ραξαθηεξηζηηθά, θαηεχζπλζε, αξκνληθφ πεδίν) πνπ 

πξέπεη λα εληάμεη θαλείο ζηηο γεληθεχζεηο θαη ζηελ αλάιπζή ηνπ, εθφζνλ εζηηάδεη ζε 

θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ε αξκνλία θσλεέλησλ (ή ζπκθψλσλ). Αθφκε, 

παξνπζηάζηεθαλ επηπιένλ έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ θσλεεληηθή αξκνλία ζηνλ παηδηθφ 

ιφγν. Σν βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ζηα αξκνληθά ζπζηήκαηα γισζζψλ ε Φ.Α. είλαη 

κία πνιχ παξαγσγηθή θσλνινγηθή δηαδηθαζία θαη ηα παηδηά ζπάληα απνθιίλνπλ ή δελ 

πξαγκαηψλνπλ ηα αξκνληθά πεξηβάιινληα, ελψ ζηα κε-αξκνληθά ζπζηήκαηα ε θσλεεληηθή 

αξκνλία είλαη ιηγφηεξν παξαγσγηθή θαη εμππεξεηεί θπξίσο αξζξσηηθνχο ιφγνπο. Ζ ελ ιφγσ 

δηαθνξνπνίεζε απνδφζεθε ζην γισζζηθφ εηζαγφκελν (input), δειαδή ζην γεγνλφο φηη ηα 

παηδηά πνπ καζαίλνπλ κία αξκνληθή γιψζζα είλαη εθηεζεηκέλα ζε γισζζηθέο πξαγκαηψζεηο 

κε αξκνληθνχο ηχπνπο, ζε αληίζεζε κε απηά πνπ θαηαθηνχλ κία κε-αξκνληθή γιψζζα θαη δελ 

έρνπλ ηα αληίζηνηρα γισζζηθά εξεζίζκαηα. Σν ακέζσο πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα καο 

θαηεπζχλεη πξνο ηελ ηδέα φηη νκηιεηέο δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ίδηα 

"θαζνιηθή" δεμακελή αξρψλ θαη πεξηνξηζκψλ, γλσζηή σο Καζνιηθή Γξακκαηηθή. 

Απφ ην ηξίην έσο θαη ην έβδνκν θεθάιαην εζηηάζακε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δεδνκέλα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. ην θεθάιαην 3 παξνπζηάζακε ηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, δειαδή 

ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κε ην ππνθείκελν, θαζψο θαη ηε κέζνδν ζπιινγήο ηνπ γισζζηθνχ 

πιηθνχ θαη ηελ επαθφινπζε απνκαγλεηνθψλεζή ηνπ.  
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ην θεθάιαην 4 πξνζδηνξίζακε δχν αλαπηπμηαθά ζηάδηα (αξρηθφ θαη ελδηάκεζν) βάζεη ησλ 

επξχηεξσλ "αιιαγψλ" πνπ αληρλεχζεθαλ ζηα εθθσλήκαηα ηνπ παηδηνχ, φπσο ε εκθάληζε 

(πξνζσδηαθψλ) δνκψλ ή θζφγγσλ. ην αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο, ε αξκνλία θσλεέλησλ 

ειέγρεηαη απφ ηελ ερεηηθφηεηα θαη ην καξθάξηζκα. Δηδηθφηεξα, ην /a/, φληαο ην πιένλ 

ακαξθάξηζην θαη ερεηηθφ θσλήελ είλαη ζε ζέζε λα κεηαβάιιεη ηα Γ.Υ. ελφο άιινπ 

θσλήεληνο εληφο ελφο ηξνρατθνχ ή (ζπαληφηεξα) ηακβηθνχ πφδα. ηελ ελδηάκεζε 

αλαπηπμηαθή θάζε ε αξκνλία θσλεέλησλ ππξνδνηείηαη θπξίσο απφ "ηζρπξέο" πξνζσδηαθέο 

ζέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, έλα ιηγφηεξν καξθαξηζκέλν θσλήελ είλαη ζε ζέζε λα κεηαβάιιεη ηα 

Γ.Υ. ελφο πεξηζζφηεξν καξθαξηζκέλνπ θσλήεληνο εάλ ην θσλήελ-ππξνδφηεο βξίζθεηαη ζηελ 

ηνληζκέλε ζπιιαβή ή ζην δεμί άθξν ηεο ιέμεο. 

ην θεθάιαην 5 εζηηάζακε ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ παηδηθνχ ιφγνπ πνπ δηαζέηνπκε. 

ηελ παξνχζα έξεπλα αμηνπνηήζεθε ε Θευπία ηος Βέληιζηος (Optimality Theory, Prince & 

Smolensky 1991, 1993) θαζψο θαη επηκέξνπο ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο (π.ρ. η θευπία πιζηόηηηαρ 

υρ ππορ ηη θέζη = Positional Faithfulness Theory, Beckman 1997). Ζ πξνηεηλφκελε αλάιπζε  

θαιχπηεη ην 91% ησλ δεδνκέλσλ θσλεεληηθήο αξκνλίαο πνπ αληρλεχζακε θαη βαζίδεηαη 

θπξίσο ζε ηξνπνπνηεκέλεο εθδνρέο ηνπ πεξηνξηζκνχ διάσςζηρ δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(Spread, Padgett 1997, 2002) θαη επηκέξνπο πεξηνξηζκνχο πιζηόηηηαρ υρ ππορ ηη θέζη 

(Positional Faithfulness Theory, Beckman 1997). Οη  πξναλαθεξφκελεο ηξνπνπνηήζεηο 

ελζσκαηψλνπλ ηελ πξνζσδηαθή ζέζε απφ ηελ νπνία δηαρένληαη ηα δηαθξηηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (θπξίσο ε ηνληζκέλε ζπιιαβή θαη ην δεμί άθξν ηεο ιέμεο), ηελ θαηεχζπλζε 

(θπξίσο πξνο ηα αξηζηεξά), αιιά φρη ηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

επηηπγράλεηαη νηθνλνκία θαη νκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ ν 

αξρηθφο πεξηνξηζκφο ΓΙΑΦΥΣΗ (Spread) είλαη πνιχ γεληθφο, ελψ ε ρξήζε εηδηθψλ 

πεξηνξηζκψλ δηάρπζεο ζπγθεθξηκέλσλ δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απαηηεί πνιιαπινχο 

πεξηνξηζκνχο. Σειηθψο, ε πξνηεηλφκελε αλάιπζε είλαη νηθνλνκηθή, απινπζηεπκέλε θαη 

επαξθήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζνπκε ηα δεδνκέλα θσλεεληηθήο αξκνλίαο απφ απφζηαζε (Κεθάιαην 

6) ρσξίο λα παξαβηάδνληαη δπλαηνί θσλνινγηθνί πεξηνξηζκνί (π.ρ. NoLineCrossing),  

πξνηείλακε φηη ε δηάρπζε δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεδίν 

κεγαιχηεξν ησλ ηεκαρίσλ, δειαδή κεηαμχ ησλ ζπιιαβψλ. Ζ πξφηαζε απηή  έρεη 

ππνζηεξηρζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο, σζηφζν, ζηελ παξνχζα έξεπλα παξνπζηάζηεθε ε 

ζρέζε ανηιζηοίσιζηρ κεηαμχ ησλ δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δχν ηεκαρίσλ, θαζψο θαη ε 

έλλνηα ηεο πποζγείυζηρ Γ.Φ. ζε θελή έκβαζε ζπιιαβήο. Πξφθεηηαη γηα δχν κεραληζκνχο πνπ 

δελ κεηαβάιινπλ δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ηεκάρηα, αιιά "εμαζθαιίδνπλ" ηε δηάρπζε 

ηνπ αξκνληθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ζε φιεο ηηο ζπιιαβέο πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ηνπ ππξνδφηε 

θαη ζηφρνπ, ρσξίο λα παξαβηάδνληαη πεξηνξκνί δηάρπζεο ή ηνπηθφηεηαο ζην επίπεδν ηεο 
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ζπιιαβήο. Παξάιιεια, ππνζηεξίμακε φηη νη κεηαζέζεηο ηεκαρίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο 

ζην επίπεδν ησλ ζπιιαβψλ. 

ην θεθάιαην 7 παξνπζηάζηεθαλ δεδνκέλα παξάιιεισλ βέιηηζησλ ηχπσλ (πνηθηιίαο). ην 

αξρηθφ ζηάδην ε πνηθηιία ζπλίζηαηαη ζηελ εκθάληζε ελφο αξκνληθνχ θαη ελφο πηζηνχ ηχπνπ, 

φηαλ ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε αληρλεχζεθαλ δχν -ελίνηε ηξεηο- αξκνληθνί ηχπνη θαη 

έλαο πηζηφο. Ζ ελ ιφγσ αλνκνηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηε δηαθνξά ζηνπο θηλεηήξηνπο κνρινχο 

αλάπηπμεο Φ.Α. ζε θάζε ζηάδην θαζψο θαη ζηηο πξνζσδηαθέο δνκέο πνπ έρνπλ θαηαθηεζεί 

θαη πξαγκαηψλνληαη απφ ην ππνθείκελν. πγθεθξηκέλα, ζην αξρηθφ ζηάδην ην αξκνληθφ 

πεξηιακβάλεη ην πιένλ ερεηηθφ θσλήελ /a/ ζηηο ζπιιαβέο ελφο δηκεινχο πφδα. Άξα, εάλ κία 

ιέμε-ζηφρνο θέξεη έλα ρακειφ θσλήελ, ηφηε βέιηηζηνο (αξκνληθφο) ηχπνο ζα είλαη κφλν 

απηφο πνπ ην δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ [+ρακειφ] δηακνηξάδεηαη θαη ζηηο δχν ζπιιαβέο. 

Αληηζέησο, ζηελ ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε, ε δηάρπζε δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ 

δχν "ηζρπξέο" πξνζσδηαθέο ζέζεηο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπιάρηζηνλ 

δχν δηαθνξεηηθψλ βέιηηζησλ ηχπσλ. 

 πκπεξαζκαηηθά, ην θαηλφκελν ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο ζπκβάιιεη ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ θαη ζηελ αξζξσηηθή επρέξεηα. Σν γεγνλφο φηη απαληάηαη ζε 

κία κε-αξκνληθή γιψζζα φπσο ηα Διιεληθά εληζρχεη ηελ ππφζεζε νξηζκέλσλ εξεπλεηψλ (βι. 

Cohen 2012) φηη ην ελ ιφγσ θαηλφκελν είλαη θαζνιηθφ, δεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά έρνπλ 

πξφζβαζε ζε αξρέο θαη πεξηνξηζκνχο γηα ηα νπνία δελ έρνπλ γισζζηθέο ελδείμεηο (π.ρ. 

γισζζηθφ εηζαγφκελν). 

ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξίπησζεο (case study) αληρλεχζεθαλ δηαθξηηά κνηίβα 

σο πξνο ην θαηλφκελν ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο, ηα νπνία θαη είλαη απφξξνηα ηφζν ησλ 

αλαπηπμηαθψλ κνλνπαηηψλ ηνπ αθνινπζεί ην παηδί, φζν θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο 

θσλνινγηθψλ θαη κνξθνινγηθψλ παξαγφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην αξρηθφ ζηάδην 

θαηάθηεζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ ππξνδφηεζε αξκνληθνχ πεδίνπ παίδεη ην καξθάξηζκα 

θαη ε ερεηηθφηεηα ησλ θσλεέλησλ. Απφ ηελ άιιε, ε ππξνδφηεζε απφ πξνζσδηαθά "ηζρπξέο" 

ζέζεηο (π.ρ. ε ηνληζκέλε ζπιιαβή) θαη ε ππνρσξεηηθή θαηεχζπλζε ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

ελδηάκεζε αλαπηπμηαθή θάζε. 

 Σειηθψο, παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζακε ζπγθεθξηκέλε 

ζεσξεηηθή αλάιπζε, ε νπνία θαη θαιχπηεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δεδνκέλσλ, νθείινπκε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη ηα δεδνκέλα παηδηθνχ ιφγνπ είλαη αξθεηά ζχλζεηα κε απνηέιεζκα λα 

είλαη δχζθνιε -έσο θαη αδχλαηε- ε αλάιπζε φισλ ησλ εθθσλεκάησλ νκνηνγελψο. Δπίζεο, 

γηα ηελ αλάιπζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δεδνκέλσλ, ελψ βαζηζηήθακε ζε πξνυπάξρνπζεο 

ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο, ρξεηάζηεθε λα ηξνπνπνηήζνπκε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο 

ελζσκαηψλνληαο επηπιένλ ζηνηρεία, φπσο ε πξνζσδηαθή ζέζε απφ ηελ νπνία δηαρένληαη ηα 

Γ.Υ., ή λα θάλνπκε επηπιένλ ππνζέζεηο, φπσο ε ζσέζη ανηιζηοίσιζηρ ή ε έλλνηα ηεο 

πποζγείυζηρ Γ.Υ.. Δπηπιένλ έξεπλεο ζην θαηλφκελν ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο θαηά ηε 
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γισζζηθή θαηάθηεζε ή/θαη ζηε γξακκαηηθή ησλ ελειίθσλ ίζσο καο θαηεπζχλνπλ πξνο ηελ 

αλάιπζε πνπ θάλεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πξνβιέςεηο θαη θαιχπηεη φια ηα δεδνκέλα 

νκνηνγελψο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 Λίζηα δεδνκέλσλ θσλεεληηθήο αξκνλίαο απφ ηελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο (case 

study)  

 

 Λέμε-ζηφρνο  Δθθψλεκα παηδηνχ Ζιηθία  Γισζζάξη 

1. ka.'re.kla  'ja.la   1;09.08  θαξέθια 

2. ka.'re.kla  'ga.ɟa   1;09.08  θαξέθια 

3. ko.'pe.la  'pa.ʎa (κ)  2;02.02  θνπέια 

4. tra.'xter   ka.'ta (κ)  2;02.02  ηξαρηέξ 

5. ko.'pe.la  'pa.la (κ)  2;02.02  θνπέια 

6. 'ba.ɲo   'pa.ja   2;02.02  κπάλην 

7. 'vol.ta   'pa.ta   2;02.02  βφιηα 

8. 'ðe.dro   'a.ko (κ)  2;02.02  δέληξν 

9. 'tre.no   'ta.no (κ)  2;02.02  ηξέλν 

10. ʎo.'da.ri   ma.'δa.li  2;02.02  ιηνληάξη 

11. tra.'pe.zi  to.'pa.ci   2;02.02  ηξαπέδη 

12. ðe.'dra.ci  vo.'a.ci   2;02.02  δεληξάθη 

13. kre.'va.ti  ko.'a.ci (κ)  2;02.09  θξεβάηη 

14. 'δν.dja   'a.da (κ)  2;02.09  δφληηα 

15. e.'γν   a.'γν   2;02.11  εγψ 

16. fo.'ta.ci   pa.'ta.ci   2;02.11  θσηάθη 

17. po.'tir.ja  ɲa.'pa.ta  2;02.11  πνηήξηα 

18. pu.'la.ci   i.'ta.ci   2;02.16  πνπιάθη 

19. ka.'re.kla  vo.'a.ca   2;02.16  θαξέθια 

20. e.'γo   a.'go   2;02.18  εγψ 

21. 'o.ҫi   'e.ҫi   2;02.18  φρη 

22. ko.li.'ba.i  ci.li.'ta.i   2;02.18  θνιπκπάεη 

23. to 'bir.γo  to 'pu.do  2;02.18  ηνλ πχξγν 

24. a.'ftos   e.'tos   2;02.23  απηφο 

25. e.'me.na   'ma.na    2;02.23  εκέλα 

26. a.'ftos   o.'to (κ)   2;02.23  απηφο 

27. 'e.va.le   'e.ve.le (κ)  2;02.23  έβαιε 

28. e.'γν   a.'γν   2;02.23  εγψ 

29. e.'γν   a.'γν   2;02.23  εγψ 

30. 'o.ҫi   'e.ҫi   2;02.23  φρη 

31. 'o.ҫi   'e.ci   2;02.23  φρη 

32. 'o.ҫi   'e.ji   2;02.23  φρη 
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33. 'o.ҫi   'e.ҫi   2;02.23  φρη 

34. 'o.ҫi   'e.ji   2;02.23  φρη 

35. 'o.ҫi   'e.ji   2;02.23  φρη 

36. e.'γo   a.'γo   2;02.25  εγψ 

37. e.'γo   a.'γo.γν   2;02.25  εγψ 

38. e.'γo   a.'γν   2;02.25  εγψ 

39. e.'γo   a.'γν   2;02.25  εγψ 

40. to 'spi.ti   ti 'pi.ti   2;02.25  ην ζπίηη 

41. ζa 'pe.ksu.me  a 'pe.ti.me  2;02.25  ζα παίμνπκε 

42. mo.'li.vja   me.'i.a    2;02.25  κνιχβηα 

43. mo.'li.vja   me.'i.a    2;02.25  κνιχβηα 

44. mo.'li.vja   me.'i.a    2;02.25  κνιχβηα 

45. 'ν.ҫi   'e.ҫi   2;02.25  φρη 

46. e.'γo   o.'gν   2;03.01  εγψ 

47. pe.'δa.ci   pa.'ja.ci   2;03.01  παηδάθη 

48. ðja.'va.zi  ji.'δa.ci   2;03.01  δηαβάδεη 

49. ka.'re.kla  ko.'ja.ta   2;03.06  θαξέθια 

50. ka.'re.kla  ko.
i
.'a.ka (κ)  2;03.06  θαξέθια 

51. 'o.ҫi   'e.ҫi   2;03.06  φρη 

52. 'o.ҫi   'e.ci   2;03.06  φρη 

53. 'o.ҫi   'e.tsi   2;03.06  φρη 

54. e.'γo   a.'γν   2;03.06  εγψ 

55. e.'δo   a.'do   2;03.01  εδψ 

56. e.'γo   a.'go   2;03.01  εγψ 

57. e.'δo   a.'do   2;03.01  εδψ 

58. e.'δo   a.'do   2;03.01  εδψ 

69. e.'γo   a.'γν   2;03.01  εγψ 

60. e.'γo   a.'γo   2;03.01  εγψ 

61. e.'γν   a.'γν   2;03.01  εγψ 

62. i 'blu.zamu  i 'vi.δamu  2;03.08  εκπινχδα κνπ 

63. po.'pa.ci  pa.'pa.ci  2;03.08  πσπάθη 

64. e.'γν   a.'γν   2;03.08  εγψ 

65. e.'γν   a.'γν   2;03.08  εγψ 

66. e.'γν   a.'γν   2;03.08  εγψ 

67. e.'γν   a.'γν   2;03.08  εγψ 

68. e.'γν   a.'γν   2;03.08  εγψ 

69. e.'γν   a.'γν   2;03.08  εγψ 
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70. ka.ˈre.kla  kν.ˈje.ka  2;03.13  θαξέθια 

71. e.ˈγo   a.ˈγo   2;03.13  εγψ 

72. e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.13  εγψ 

73. e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.13  εγψ 

74. e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.13  εγψ 

75. e.ˈδo   a.ˈdo   2;03.13  εγψ 

76. e.ˈγν   a.ˈγo   2;03.13  εγψ 

77. e.ˈγν   ν.ˈγo   2;03.13  εγψ 

78. e.ˈγν   ν.ˈγo   2;03.13  εγψ 

79. e.ˈγν   ν.ˈγo   2;03.13  εγψ 

80. e.ˈγν   ν.ˈγo   2;03.13  εγψ 

81. pa.de.ˈlo.ni  ma.ˈna.ni  2;03.13  παληειφλη 

82. pe.ˈδa.ca  pa.ˈpa.ca  2;03.13  παηδάθηα 

83. ka.ˈre.klamu  pa.ˈla.tamu  2;03.13  θαξέθια κνπ 

84. 'o.ҫi   'e.ci:   2;03.13  φρη 

85. e.ˈγν   ν.ˈγν   2;03.15  εγψ 

86. ˈbi.ce   ˈbi.pi (κ)  2;03.15  κπήθε 

87. 'o.ҫi   'e.ci   2;03.15  φρη 

88. e.ˈγν   a.ˈgo   2;03.15  εγψ 

89. e.ˈγν:   a.ˈγν:   2;03.15  εγψ 

90. pe.ˈδa.ca  pa.ˈra.ka  2;03.20  παηδάθηα 

91. pe.ˈδa.ca  pa.ˈja.ta   2;03.20  παηδάθηα 

92. ka.ˈre.kla  ka.ˈja.ka  2;03.20  θαξθεια 

93. ka.ˈre.klamu  ko.ˈja.kamu  2;03.20  θαξέθια κνπ 

94. e.ˈγν   ν.ˈγν   2;03.20  εγψ 

95. e.ˈγν   mo.ˈγo   2;03.20  εγψ 

96. e.ˈγν   ν.ˈγo   2;03.20  εγψ 

97. e.ˈγν   ν.ˈγo   2;03.20  εγψ 

98. e.ˈδo   a.ˈdo   2;03.20  εδψ 

99. e.ˈδo   a.ˈjo   2;03.20  εδψ  

100. e.ˈγν   a.ˈγν   2;03.22  εγψ 

101. e.ˈγν   a.ˈγν   2;03.22  εγψ  

102. e.ˈγν   a.ˈγν   2;03.22  εγψ 

103. ka.ˈre.klamu  ˈja.kamu  2;03.22  θαξέθια κνπ 

104. mi.ˈkro   pe.ˈҫo   2;03.22  κηθξφ 

105. a.ˈfto   e.ˈto   2;03.27  απηφ 

106. e.ˈγν   a.ˈγν   2;04.26  εγψ 
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107. ˈe.tsi   ˈi.si   2;04.26  έηζη 

108. pe.ˈδa.ci  ba.i.ˈja.ci  2;04.26  παηδάθη 

109. ka.ˈre.kla  ka.ˈra.ɟa  2;04.26  θαξέθια 

110. ka.ˈre.kla  ka.ˈja.ɟa  2;04.26  θαξέθια 

111. ku.ˈta.li   ci.ˈta.i   2;04.26  θνπηάιη 

112. δe 'be.ni  e 'be.ne   2;04.26  δε κπαίλεη 

113. ˈo.ҫi   ˈe:.ҫi   2;04.26  φρη 

114. ˈo.ҫi   ˈe:.ҫi   2;04.26  φρη 

115. ˈo.ҫi   ˈe:.ҫi   2;04.26  φρη 

116. ˈo.ҫi   ˈe.ҫi   2;04.26  φρη 

117. ja.ˈti   e.ˈti (κ)   2;04.26  γηαηί 

118. ka.ˈfes   ko.'k
h
e   2;04.26  θαθέο 

119. a.ˈfto   e.ˈto   2;04.28  απηφ 

120. ˈo.ҫi   ˈe.ҫi   2;04.28  φρη 

121. po.ˈði.la.to  pe.ˈði-ta.'to  2;04.28  πνδήιαην 

122. pe.ˈta.kso  pa.ˈta.tso  2;04.28  πεηάμσ 

123. ka.ˈro.tsi  ko.
i
.ˈo.tsi  2;04.28  θαξφηζη 

124. me.ˈγa.lo  be.ˈda.ja  2;04.28  κεγάιν 

125. ˈo.ҫi   ˈe.ҫi   2;05.01  φρη 

126. ˈo.ҫi   ˈe.ҫi   2;05.01  φρη 

127. ˈo.ҫi   ˈe.ҫi   2;05.01  φρη 

128. ˈo.ҫi   ˈe.ҫi   2;05.01  φρη 

129. xo.ˈra.i   te.ˈla.i (κ)  2;05.01  ρσξάεη 

130. xo.ˈra.i   ζe.ˈla.li (κ)  2;05.01  ρσξάεη 

131. ba.ˈlo.ni  mo.ˈno.ne  2;05.01  κπαιφλη 

132. ku.ku.ˈva.ja  ko.ka.ˈja.ja  2;05.01  θνπθνπβάγηα 

133. ku.ku.ˈva.ja  ko.ka.ˈja.i  2;05.01  θνπθνπβάγηα 

134. a.ˈfto   e.ˈto   2;05.08  απηφ 

135. ka.ˈre.kla  ka.ˈja-'kla  2;05.08  θαξέθια 

136. ˈtu.to?   ˈto.to?   2;05.08  ηνχην 

137. ka.ˈlo   ko.ˈjo   2;05.08  θαιφ  

138. ka.ˈlo   ko.ˈjo   2;05.08  θαιφ  

139. a.ˈfto?   to.ˈto?   2;05.08  απηφ 

140. a.ˈma.ksi  ˈma.ca   2;05.10  ακάμη  

141. tu.ˈvla.ci  ti.ˈta.ci (κ)  2;05.10  ηνπβιάθη  

142. ˈo.ҫi   ˈe:.ji   2;05.10  φρη 

143. e.ˈγν   a.
i
.ˈvo   2;05.03  εγψ 
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144. pa.de.ˈlo.ni  po.ˈno.ni  2;05.15  παληειφλη 

145. a.ˈfto   to.ˈto   2;05.15  απηφ 

146. fi.ˈδa.ci   da.ˈja.ci   2;05.22  θηδάθη 

147. pa.de.ˈlo.ni  bo.ˈro.ni  2;05.22  παληειφλη 

148. fu.ˈsta.ni  ti.ˈta.ni   2;05.22  θνπζηάλη  

149. pe.ði.ˈka  pi.ti.ˈka   2;05.22  παηδηθά 

150. ka.ˈre.ka  ce.ˈje.ka  2;06.08  θαξέθια 

151. mi.xa.ˈni  e.ˈni   2;06.08  κεραλή 

152. ka.ˈre.ka  ce.ˈje.ka  2;06.08  θαξέθια 

153. ˈvγa.lu.me  ˈvle.lu.me  2;06.08  βγάινπκε 

154. ka.ˈne.nas  te.ˈne.na (κ)  2;06.08  θαλέλαο 

155. tsu.ˈli.ζra  si.ˈli.ζi   2;06.08  ηζνπιήζξα 

156. e.ˈδν   e.ˈδe   2;06.08  εδψ 

157. for.ti.ˈγa.ci  du.ra.ˈta.ci  2;06.08  θνξηεγάθη 

158. ˈka.to   ˈka.ta   2;06.13  θάησ 

159. ˈν.ҫi   ˈe-ҫi   2;06.13  φρη 

160. a.ˈfto   to.ˈto   2;06.13  απηφ 

161. tsu.ˈli.ζra  ˈla.ҫa   2;06.13  ηζνπιήζξα 

162. e.ˈγν   a.ˈγν   2;06.13  εγψ 

163. ˈtu.to   ˈto.to   2;06.13  ηνχην 

164. ce.ˈsi   ti.ˈsi   2;06.20  θη εζχ 

165. ðe go.ˈla.i  e ka.ˈla.i (κ)  2;06.20  δελ θνιιάεη 

166. ka.ˈre.kla  ce.ˈje.ka  2;06.20  θαξέθια 

167. ko.ci.no.sku.ˈfi.tsa ni.ˈʃi.sa   2;06.20  θνθθηλνζθνπθίηζα 

168. fu.ˈsta.ni  ti.ˈta.ni   2;06.20  θνπζηάλη  

169. fo.ˈna.zu.ne  fe.ˈna.zu.ne  2;06.20  θσλάδνπλε 

170. ti.le.ˈo.ra.si  ti.ˈo.ji.si  2;06.20  ηειεφξαζε 

171. fo.'tҫa   ka.'ca   2;06.27  θσηηά 

172. ka.'ko   kν.'ko   2;06.27  θαθφ 

173. tsu.'li.ζra  tsi.'i.sa   2;06.27  ηζνπιήζξα 

174. e.'γν   a.'γν   2;06.27  εγψ 

175. ka.'ro.to   te.'lo.pot  2;06.27  θαξφην 

176. ma.'ze.vu.me  e.'je.ju.me  2;06.27  καδεχνπκε 

177. ma.'ze.vu.me  pe.'ɟe.vu.me  2;06.27  καδεχνπκε 

178. ca.'fto   ca.'ta   2;07.06  θη απηφ 

179. iKa.te.'ri.na  iTa.'i.a   2;07.06  ε Καηεξίλα 

180. Ka.te.'ri.na  Ta.'i.na   2;07.06  Καηεξίλα 
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181. a.'fti   e.'ti   2;07.06  απηή 

182. a.'fti   e.'ti   2;07.06  απηή 

183. ka.'pe.lo  pa.'pe.ne  2;07.06  θαπέιν 

184. ðen 'i.ne  ne 'ni.ni   2;07.13  δελ είλαη 

185. por.to.ka.'li  a.ka.'li   2;07.13  πνξηνθαιί 

186. ko.'tu.la   a.'tu.la (κ)  2;07.13  θνηνχια 

187. tu.'vla.ci  ta.'pa.ci   2;07.13  ηνπβιάθη 

188. pro.va.'ta.ci  pa.na.'na.ci  2;07.13  πξνβαηάθη 

189. ma.ka.'ro.ɲa  ka.ka.'ja.na  2;07.13  καθαξφληα 

190. ði.'komu  e.'ko mu  2;07.13  δηθφ κνπ 

191. e.'γν   a.'γν   2;07.13  εγψ 

192. pa.'ta.tes  pe.'ta.pe  2;08.21  παηάηεο 

193. pe.'po.ni  po.'po.ni  2;08.21  πεπφλη 

194. tsu.'li.ҫa  ci.'i.ҫa   2;08.21  ηζνπιήζξα 

195. tsu.'li.ҫa  ci.'i.ҫa   2;08.21  ηζνπιήζξα 

196. to ta.'i.zi  to te.'i.zi  2;08.21  ηνηαΐδεη 

197. pa.'ti.ni   e.'ti.ni   2;08.21  παηίλη 

198. pu.'la.ci   pi.'ja.ci   2;08.21  πνπιάθη 

199. ta ta.'i.zu.ne  ta te.'i.zu.ne  2;08.21  ηαηαΐδνπλε 

200. e.kli.'si.a  i.ҫi.'ti.a   2;08.21  εθθιεζία 

201. e.kli.'si.a  ci.ҫi.'si.a  2;08.21  εθθιεζία 

202. tsu.'li.ζra  tsi.'i.sa   2;08.28  ηζνπιήζξα 

203. tsu.'li.ζra  tsi.'i.sa   2;08.28  ηζνπιήζξα 

204. 'o.ҫi   'e.ҫi   2;08.28  φρη 

205. to 'a.lo?   ka.
i
.'a.jo?  2;08.28  ην άιιν; 

206. δen 'e.xu.ne  i 'ne.xν.ne  2;08.28  δελ έρνπλε 

207. pe.δi.'ka  pi.δi.'ka   2;08.28  παηδηθά 

208. pe.'δa.ci   pi.'δa   2;08.28  παηδάθη 

209. tsu.'li.ζra  tsi.'i.sa   2;08.28  ηζνπιήζξα 

210. 'ζe.lo   'te.ne   2;08.28  ζέισ 

211. ku.ne.'la.ci  ko.ne.'la.ci  2;08.28  θνπλειάθη 

212. ku.ne.'la.ci  ko.ne.'la.ci  2;08.28  θνπλειάθη 

213. δen 'e.xu.ne  i 'ne.xν.ne  2;08.28  δελ έρνπλε 

214. e.'le.fa.das  a.'le-ka.'δa  2;08.28  ειέθαληαο 

215. ba.'lo.ni   mν.'jo.ni  2;09.12  κπαιφλη 

216. o.'bre.ja   me.'be.ja  2;09.12  νκπξέια 

217. po.di.'ka.ci  pe.'da.ci  2;09.12  πνληηθάθη 
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218. po.di.'ka.ci  pe.δi.'ka.ti  2;09.12  πνληηθάθη 

219. o 'Gu.fi   o 'ci.ҫi (κ)  2;09.12  ν Γθνχθπ 

220. e.kli.'si.a  i.si.'si.a   2;09.12  εθθιεζία 

221. e.kli.'si.a  ti.ti.'si.a   2;09.12  εθθιεζία 

222. ka.'pe.jo  pe.'pe.jo  2;09.12  θαπέιν 

223. pe.'po.ni  po.'po.ni  2;09.12  πεπφλη 

224. sto 'tre.no  te.'te.no   2;09.12  ζην ηξέλν 

 




