
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

1. Αληηθείκελν ηεο θσλνινγίαο

• Η θσλεηηθή νπζία

• Κνηλή ζε όινπο/εο

• Αλαηνκηθέο θαη αληίζηνηρεο δηαθνξνπνηήζεηο 
ησλ θζόγγσλ. 



• Αθόκε θαη ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε 

• ι.ρ. κεηξώληαο ηε ζπρλόηεηα  θαη ηελ 
έληαζε ηνπ ήρνπ, ηνπ πώο πξνθέξεη ν 
ίδηνο νκηιεηήο έλαλ ζπγθεθξηκέλν θζόγγν, 
ζα δηαπηζηώλακε πάκπνιιεο 
δηαθπκάλζεηο ζηελ άξζξσζή ηνπ,  πνπ 
νθείινληαη ελ κέξεη  ζην πεξηβάιινλ



Ωζηόζν, ην γεγνλόο όηη έλαο 
νκηιεηήο πξνθέξεη ηε ιέμε …

• ‘γλςκό’ σο  [γli΄ko]  κε θαηληαθό  [l] 

• ή σο  [γʎi΄ko]  κε ην  <ι>  

θαζαξά νπξαληθό [ ʎ ]

• δελ καο  εκπνδίδεη λα θαηαιάβνπκε όηη 
πξόθεηηαη γηα ην ίδην ζεκαηλόκελν θαη ζηηο 
δύν πεξηπηώζεηο.  



• Απηό ζεκαίλεη όηη θάλνπκε θάπνηα 
αθαίπεζη από ηε θσλεηηθή νπζία-

άιισζηε  ε ίδηα ε έλλνηα ηνπ θζόγγνπ 
απνηειεί ήδε κηα πξώηε αθαίπεζη- από 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά 
πξαγκαηώζεηο θαη αλαγλσξίδνπκε 
νξηζκέλα ζηαζεξά  ζηνηρεία. 



Δειαδή 

• Είκαζηε δειαδή ζε ζέζε λα 
επηιέμνπκε - κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 
δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ήρνπ - εθείλεο 
ηηο δηαθνξέο πνπ είλαη ζημανηικέρ 
για ηη γλώζζα μαρ.



Ση ζεκαίλεη όκσο  «ζημανηικέρ» 
δηαθνξέο ζηνλ ήρν;  

Σηο  ‘γλυκό’ η μεηαβολή ηοσ  ‘λ’  δεν έτει 
επιπηώζεις ως προς ηο ζημαινόμενο…

• Αν ανηικαηαζηήζοσμε ηο  [l]  με ηο   [r]… ΤΟΤΕ

• Αντί  [γli΄ko]    ετοσμε ‘γροικώ’   [γri΄ko]

• ΑΡΑ μεταβολή στο σημαινόμενο και ζοβαρές  
επιπηώζεις ζηη γλωζζική επικοινωνία 



Σημανηικέρ (από ηο ‘ζημαζία’)

είλαη νη θσλεηηθέο δηαθνξέο πνπ 
έρνπλ, όπσο ιέκε διακπιηική 
(διαθοποποιηηική) ιεηηνπξγία, θη 
απηέο έρεη ζην επίθεληξό ηεο ε 
φωνολογία.



Η θωνολογία (phonology)

ζε αληίζεζε  κε ηε θσλεηηθή , 
αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή ησλ 
θζόγγσλ κόλν ζην βαζκό πνπ γίλεηαη  
ζαθήο ε δηαθνξά ηνπο  σο πξνο ηε 
δηαθξηηηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζηε 
γισζζηθή επηθνηλσλία. 



Η θσλνινγία

(α) εμεηάδεη ηνπο ήρνπο κηαο γιώζζαο από 
ιεηηνπξγηθή άπνςε ΚΑΙ 

(β) πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη πνηα είλαη ε 
αθεξεκέλε δνκή ζρέζεσλ πνπ επηβάιιεη  
θάζε γιώζζα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζηε 
θσλεηηθή νπζία 



ΔΗΛΑΔΗ 

πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη πνηα 
είλαη ε θσλνινγηθή κνξθή κηαο 
γιώζζαο ζηε δεύηεπη άπθπωζη.



Φζόγγνη ζε παξαδεηγκαηηθέο 
ζρέζεηο αληίζεζεο

• Αλ ζηε ιέμε  [΄kano]   
αληηθαηαζηήζνπκε ηνλ πξώην 
θζόγγν κε ηνλ θζόγγν [x]  ζα 
πξνθύςεη ε ιέμε  [΄xano]    



Παξνκνίσο,  ζην πεξηβάιινλ 

#… ano#
[n]

΄nano

[r]  

΄rano

[p]

΄pano 



Επηπιένλ

• ε εκθάληζε  ελόο θζόγγνπ ζηελ θελή 
ζέζε  ζην παξαπάλσ πεξηβάιινλ 
έρεη σο απνηέιεζκα κηα δηαθνξεηηθή 
ιέμε. 

• Λέκε όηη νη θζόγγνη απηνί βξίζθνληαη  
ζε   παπαδειγμαηικέρ ζσέζειρ 
ανηίθεζηρ (opposition).



Οη παξαδεηγκαηηθέο ζρέζεηο

αθνξνύλ ηελ 
ςποκαηαζηαζιμόηηηα, 

ηε δπλαηόηεηα δειαδή ελαιιαγήο 
ελόο θζόγγνπ  (ή γισζζηθνύ 
ζηνηρείνπ γεληθόηεξα) κε  θάπνηνλ 
άιινλ ζην ίδην πεξηβάιινλ.  



Ωζηόζν..

• ε πξαγκάησζε ελόο 
ζπγθεθξηκέλνπ θζόγγνπ ζε έλα 
πεξηβάιινλ ζπλεπάγεηαη επηινγή
ηνπ θζόγγνπ από ην ζύλνιν ησλ 
θζόγγσλ πνπ ζεσξεηηθά  ζα 
κπνξνύζαλ λα εκθαληζζνύλ ζηελ 
ίδηα ζέζε.



Καη κε ηνπο άμνλεο 

πληαγκαηηθόο     άμνλαο

π #…΄ ano#

α [΄ kano]

ξ [΄xano]

α [΄rano]

δ [΄nano]

γ [΄pano]



Λέκε όηη

Οη θζόγγνη  [k], [x], [n], [p], [r]  
βξίζθνληαη ζε παξαδεηγκαηηθή 
ζρέζε, απνηεινύλ  
παξαδεηγκαηηθό ζύλνιν.



• Όηαλ όκσο πξνθέξνπκε ηε ιέμε    [΄kano], 
επηιέγνπκε λα πξαγκαηώζνπκε κε έλα ζηνηρείν  
από νιόθιεξν ην ζύλνιν. 

• Δελ είλαη δειαδή δπλαηόλ λα εκθαληζζνύλ 
ηαπηόρξνλα όια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλόινπ ζηε 
ξνή ηνπ ιόγνπ. Γη’ απηό θαη  ιέκε  όηη νη   
παξαδεηγκαηηθέο    ζρέζεηο είλαη ζρέζεηο 
ζηνηρείσλ  in absentia.   



Μπνξείηε λα αληηιεθζείηε  όηη …

οι παπαδειγμαηικέρ ζσέζειρ 
ανηίθεζηρ  μεηαξύ θθόγγων
είλαη  νπζηαζηηθά ην ίδην 
θαηλόκελν  γηα ην νπνίν κηιήζακε 
πην πάλσ, δειαδή  η διακπιηική 
λειηοςπγία;   



Με άιια ιόγηα, ην λα πνύκε όηη 

αλάκεζα ζε δύν θζόγγνπο κηαο 
γιώζζαο  πθίζηαηαη κηα 
παπαδειγμαηική ζσέζη 
ανηίθεζηο  είλαη ηαπηόζεκν κε ηε 
δηαπίζησζε όηη νη θζόγγνη απηνί 
έσοςν διακπιηική λειηοςπγία.  



Πξνζέμηε

• Όηαλ δύν θζόγγνη έρνπλ 
δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία, ιέκε όηη 
απνηεινύλ ππαγμαηώζειρ 
διαθοπεηικών θωνημάηων
ζε κηα γιώζζα.



Γηα παξάδεηγκα: 

νη θζόγγνη 

[k], [x], [n], [p], [r]  

απνηεινύλ πξαγκαηώζεηο ησλ 
θσλεκάησλ   

/k/,  /x/, /n/,  /p/, /r/  



Φώλεκα: ε βαζηθή κνλάδα ηεο 
θσλνινγίαο 

θώνημα (phoneme)  είναι η 
μικπόηεπη διακπιηική 
εναλλάξιμη μονάδα ηηρ 
έκθπαζηρ. 



Ο νξηζκόο απηόο καο παξαπέκπεη, 
πξώη’ απ’ όια,  ζην ζεκαίλνλ. 
Άξα 

ε θσλνινγία εμεηάδεη   ηελ 
έθθξαζε , όρη  ην  πεξηερόκελν  
ησλ  γισζζηθώλ  ζεκείσλ.  



• Ο  ραξαθηεξηζκόο «κηθξόηεξε 
κνλάδα»   ζεκαίλεη όηη ην θώλεκα 
δελ απνηειεί ζπλδπαζκό  
(ζπληαγκαηηθή ελόηεηα)   άιισλ 
ζηνηρείσλ θαη ζπλεπώο δελ κπνξεί λα 
ηεκαρηζζεί ζε κηθξόηεξεο    κνλάδεο.  



Επηπιένλ, θαζώο είλαη 
«ελαιιάμηκε» κνλάδα ην θώλεκα 
κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε κηα 
άιιε νκνεηδή  κνλάδα ζην ίδην 
πεξηβάιινλ.  



• Επεηδή όκσο ην θώλεκα είλαη θαη 
«δηαθξηηηθή»  κνλάδα, ζπκβάιιεη 
δειαδή ζηε δηάθξηζε ελόο γισζζηθνύ 
ζεκείνπ από έλα άιιν, ε 
αληηθαηάζηαζή ηνπ ζην ίδην 
πεξηβάιινλ νδεγεί ζε λέα κνλάδα 
αλσηέξνπ επηπέδνπ.  



• Από ηα παξαπάλσ επίζεο πξνθύπηεη 
όηη ην θώλεκα δηαθξίλεη, 
δηαθνξνπνηεί απιώο, ηα γισζζηθά 
ζεκεία.  Σν ίδην όκσο  ην θώλεκα  
δεν αποηελεί γλωζζικό ζημείο 
εθόζον δεν είναι θοπέαρ ζημαζίαρ: 
είναι μονάδα ηηρ  β΄ άπθπωζηρ.



• Σν θώλεκα είλαη κηα αθεξεκέλε κνλάδα ζηελ 
πεξηγξαθή ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο, ηνπ 
θσλνινγηθνύ ππνζπζηήκαηνο. 

• Δελ είλαη κηα νληόηεηα πνπ ηε ζπλαληνύκε 
άκεζα ζηα δεδνκέλα, αιιά πξνθύπηεη  κε 
αθαίξεζε από ηα άκεζα εκπεηξηθά δεδνκέλα 
(ζπκεζείηε ηηο αξρέο ηεο γελίθεπζεο θαη ηεο 
αθαίξεζεο).  



Θεσξνύκε όηη 

έλα θώλεκα πξαγκαηώλεηαη κε θζόγγνπο 
ζηε θσλεηηθή  νπζία.

• Σν θώλεκα δειαδή  σο θσλνινγηθή 
κνλάδα αληηζηνηρεί ζην θζόγγν σο 
θσλεηηθή κνλάδα.  

• Έλα θώλεκα κπνξεί λα πξαγκαηώλεηαη 
κε δηαθνξεηηθνύο θζόγγνπο.



• Μεξηθέο θνξέο, δηαθνξεηηθέο πξαγκαηώζεηο 
ελόο θσλήκαηνο εκθαλίδνληαη ζην ίδην 
πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε ηελ 
εκθάληζε δηαθνξεηηθώλ θζόγγσλ ζην ίδην 
πεξηβάιινλ ρσξίο δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία. Οη 
θζόγγνη απηνί νλνκάδνληαη ειεύζεξα 
ελαιιαζζόκελνη θζόγγνη (free variants)  ηνπ 
ίδηνπ θσλήκαηνο. 



Γηα παξάδεηγκα

• νη θζόγγνη [d]   θαη  [ nd]  κπνξνύλ λα 
ελαιιαρζνύλ ζηηο ιέμεηο  <πέληε>, 
<εληάμεη> (κε ή ρσξίο πξνξηληζκό)

[΄pende] [΄pede]

[e΄ndaksi]  [e΄daksi]



• Είλαη θαλεξό όηη νη δηαθνξεηηθέο 
πξαγκαηώζεηο ελόο θσλήκαηνο ζην 
ίδην πεξηβάιινλ βξίζθνληαη κεηαμύ 
ηνπο ζε (παξαδεηγκαηηθή)  ζρέζε  
ειεύζεξεο πνηθηιίαο (free variation).



• Τπάξρνπλ όκσο θαη δηαθνξεηηθέο 
πξαγκαηώζεηο ελόο θσλήκαηνο πνπ δελ 
εκθαλίδνληαη πνηέ ζην ίδην πεξηβάιινλ, 
δειαδή ην ίδην θώλεκα πξαγκαηώλεηαη 
κε δηαθνξεηηθό ηξόπν αλάινγα κε ην 
πεξηβάιινλ. 



Παξάδεηγκα

ην θώλεκα /x/ πξαγκαηώλεηαη

σο [x]  αλ αθνινπζεί  o/ a/ u /ζύκθσλν 

ωσπό [o΄xro], άσαπο [΄axaro], απανηασού 
[apanda΄xu],  σώπα [΄xora]

ή σο [ç]  αλ αθνινπζεί e / i 

έσει [΄eçi]   σέπι [΄çeri]



Ή αθόκα κπνξνύκε λα πνύκε 

Σν θώλεκα /x/ πξνθέξεηαη 

σο [x] όηαλ αθνινπζεί

κπξνζηηλό  θσλήελ (a/o/u)

[xa΄ra],   [xo΄revo] Ή

σο [ ç ]  όηαλ αθνινπζεί 

πηζηλό θσλήελ (e/i) [΄çeri], [΄çiros].  



ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ

• Σν θώλεκα /g/  πξνθέξεηαη  

Ωο [ g ] όηαλ αθνινπζεί 

κπξνζηηλό θσλήελ ή ζύκθσλν 

αγθάζη [a΄ŋgaζi]   όγθώδεο [o΄ŋgoδis] Ή 

Ωο  [ ɲ] όηαλ αθνινπζεί πηζηλό θσλήελ

αγγείν [ a΄ɲɟio] Εγθέιαδνο [e΄ɲɟelaδos]



Αιιόθσλα 

νη δηαθνξεηηθνί θζόγγνη ηνπ ίδηνπ 
θσλήκαηνο πνπ πξνζδηνξίδνληαη 
από ην πεξηβάιινλ  νλνκάδνληαη 

αιιόθσλα (allophones)  

ηνπ θσλήκαηνο απηνύ. 



Σα αιιόθσλα ελόο θσλήκαηνο έρνπλ 
ζςμπληπωμαηική καηανομή  
(complementary distribution),  αθνύ δελ 
εκθαλίδνληαη πνηέ ζην ίδην πεξηβάιινλ, 
θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνύλ λα 
βξίζθνληαη ζε ζρέζε αληίζεζεο, λα έρνπλ 
δειαδή δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία.  



Έηζη 

Όπνπ έρνπκε  [ç]  δελ κπνξνύκε 

λα έρνπκε [x] θαη ηνύκπαιηλ

Όπνπ έρνπκε [ɟ] δελ κπνξνύκε 

λα έρνπκε  [g] θαη ηνύκπαιηλ 

Όπνπ έρνπκε [j] δελ κπνξνύκε λα 
έρνπκε [γ] θαη ηνύκπαιηλ   θηι



Γηα ηελ  εμεύξεζε  ησλ θσλεκάησλ κηαο 
γιώζζαο ρξεζηκνπνηνύληαη

• δύν δηαδηθαζίεο 

• ν ηεκαρηζκόο θαη ε  ηαμηλόκεζε

• θαη ηα  δύν ππνθείκελα θξηηήξηα 

• ηεο ελαιιαγήο θαη ηεο θαηαλνκήο



Δηαδηθαζία 

Πξέπεη, ινηπόλ, πξώηα απ’ όια λα 

ηεκαρίζνπκε    (δηαδηθαζία 
ηεκαρηζκόο) ην ζπλερέο θσλεηηθό 
θάζκα ησλ εθθσλεκάησλ πνπ 
απαξηίδνπλ ηα δεδνκέλα καο ζε 
ειάρηζηεο δηαθξηηηθέο ελόηεηεο, 
δειαδή ζε  θζόγγνπο



Κξηηήξην 

• Σν θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηνύκε 
είλαη ε ελαιιαγή (substitution),  
δειαδή ε δπλαηόηεηα 
ππνθαηάζηαζεο ελόο θσλεηηθνύ 
ηεκαρίνπ κε έλα άιιν ζην ίδην 
θσλεηηθό πεξηβάιινλ. 



Σν θξηηήξην ηεο ελαιιαγήο, γηα 

ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ,
εθαξκόδεηαη ζπλήζσο ζηα ειάρηζηα 
δεπγάξηα (minimal pairs).   

Ειάρηζην δεπγάξη ζπληζηνύλ ιέμεηο κε 
δηαθνξεηηθά ζεκαηλόκελα ησλ νπνίσλ ηα 
ζεκαίλνληα δελ δηαθέξνπλ παξά κόλνλ 
σο πξνο έλα θσλεηηθό ηεκάρην ζηελ ίδηα 
ζέζε. 



Ειάρηζηα δεπγάξηα 

• [΄kano] : [΄xano],   [΄çeri] : [΄meri],  
[΄topos] : [΄tipos], 

• [΄vlaxos] : [΄vraxos] , [ ΄ela] : [΄eli], 

• [΄meli] : [΄veli],  

• [΄vima] : [΄cima], [΄krima] : [΄klima]



• Η ύπαξμε ειαρίζησλ δεπγαξηώλ αξθεί, 
εθηόο από πεξηζσξηαθέο πεξηπηώζεηο,  
γηα λ’ απνδείμνπκε όηη νη θζόγγνη θαηά 
ηνπο νπνίνπο δηαθέξνπλ δύν ιέμεηο 
απνηεινύλ  πξαγκαηώζεηο δηαθνξεηηθώλ 
θσλεκάησλ.



Σαμηλόκεζε /θαηαλνκή 

• Σα θσλεηηθά ηεκάρηα ζηα νπνία 
θαηαιήγνπκε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 
ηεκαρηζκνύ  ηα ηαμηλνκνύκε
(δηαδηθαζία ηαμηλόκεζεο) αλάινγα 
κε ηελ θαηαλνκή ηνπο
(distribution)-θξηηήξην θαηαλνκήο. 



Ση ελλννύκε κε ην θξηηήξην ηεο 
θαηαλνκήο; 

• Ελλννύκε ην ζύλνιν ησλ πεξηβαιιόλησλ 
ζηα  νπνία ηα θσλεηηθά απηά ηεκάρηα 
εκθαλίδνληαη:  Φσλεηηθά  ηεκάρηα πνπ 
έρνπλ ηζνδύλακε θαηαλνκή 
θαηαηάζζνληαη ζηελ ίδηα ηάμε: 
εθιακβάλνληαη δειαδή σο έλαο θζόγγνο, 
πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζεσξείηαη όηη 
πξαγκαηώλεη έλα θώλεκα. 



Φσλεηηθά  ηεκάρηα πνπ έρνπλ 
ιζοδύναμη καηανομή

θαηαηάζζνληαη ζηελ ίδηα ηάμε: 
εθιακβάλνληαη δειαδή σο έλαο 
θζόγγνο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 
ζεσξείηαη όηη πξαγκαηώλεη έλα 
θώλεκα



Π.ρ.

Οη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη πνπ πξνθέξνπκε ην [a] 
– ιίγν πην αλνηρηό ή πην θιεηζηό, ή πην καθξό, 
δελ ζεκαίλεη όηη έρνπκε δηαθνξεηηθά [a]  ζηελ 
ΚΝΕ πνπ ιεηηνπξγνύλ δηαθνξνπνηεηηθα

ή  ην [r] ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν  έληνλν πάιη 
δελ ζεκαίλεη όηη ζηελ ΚΝΕ ε΄ρνπκε 
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο [r] πνπ αιια΄δνπλ ηε 
ζεκαζία ηεο ιέμεο 



Φσλεηηθά ηεκάρηα κε 
ζςμπληπωμαηική καηανομή

πνπ δελ εκθαλίδνληαη πνηέ ζην ίδην 
πεξηβάιινλ  θαη κε θσλεηηθή 
νκνηόηεηα ζεσξνύληαη αλλόθωνα ηνπ 
ηδίνπ θσλήκαηνο.



πρ

• Σν [ g ] πνπ πξνθέξεηαη  όηαλ 
αθνινπζεί  κπξνζηηλό θσλήελ ή 
ζύκθσλν, πρ αγθάζη [a΄ŋgaζi] θαη 
ην  [ ɟ ] όηαλ αθνινπζεί πηζηλό 
θσλήελ, πρ αγγείν [ a΄ɲɟio]

Λέκε όηη απνηεινύλ αιιόθσλα ηνπ 
θσλήκαηνο /g/ 



Φσλεηηθά ηεκάρηα κε 
επικαλςπηική καηανομή,

πνπ έρνπλ δειαδή κεξηθά θνηλά πεξηβάιινληα,  
ρσξίο όκσο δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία ζηα θνηλά 
πεξηβάιινληα, ζεσξνύληαη εναλλαζζόμενοι
θζόγγνη ηνπ ηδίνπ θσλήκαηνο. 

Πρ  άληξαο [΄andras]  [΄adras]

d  / nd  εναλλαζζόμενοι θζόγγνη ηνπ /d/ 



Με ηνλ ηξόπν απηό νδεγνύκαζηε από 
ηνλ άπεηξν αξηζκό θσλεηηθώλ 
ηεκαρίσλ  ζην πολύ πεπιοπιζμένο 
ζύνολο  ηων θωνημάηων μιαρ 
γλώζζαρ. Ο αξηζκόο ησλ θσλεκάησλ 
όισλ ησλ γισζζώλ αλάγεηαη ζε 
κεξηθέο δεθάδεο. 



• Η κεηάβαζή καο από ην θσλεηηθό ζην 
θσλνινγηθό επίπεδν έρεη θαη κηα άιιε 
ζπλέπεηα: ην ζπλερέο θάζκα ησλ ήρσλ 
αληηθαζίζηαηαη από αζπλερείο κνλάδεο, ηα 
θσλήκαηα.



• Οη δύν απηέο  δηαδηθαζίεο ηνπ ηεκαρηζκνύ
θαη ηεο ηαμηλόκεζεο, θαζώο επίζεο θαη ηα 
ππνθείκελα θξηηήξηα ηεο ελαιιαγήο θαη 
ηεο θαηαλνκήο,  είλαη βαζηθά γηα ηε 
γισζζνινγηθή πεξηγξαθή  ζην πιαίζην 
ηεο Δνκηθήο Γισζζνινγίαο, θαη ε 
εθαξκνγή ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη ζηε 
θσλνινγία. 



Δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά

• Αο επηζηξέςνπκε γηα ιίγν ζηελ έλλνηα ηνπ 
θσλήκαηνο.

• Όπσο είπακε, έλα θώλεκα δελ απνηειεί 
ζπλδπαζκό άιισλ κηθξόηεξσλ κνλάδσλ 
ηεο β΄ άξζξσζεο, γηαηί ην ίδην είλαη ε 
κηθξόηεξε κνλάδα ηεο έθθξαζεο. 



• Παξ’ όια απηά δελ είλαη ππνρξεσηηθό 
λα δηαθόςνπκε ηελ αλάιπζή καο όηαλ 
θηάζνπκε ζην θώλεκα. 

• Αο εμεηάζνπκε δύν θζόγγνπο:  



[f]  θαη  [v]

απνηεινύλ πξαγκαηώζεηο 
θσλεκάησλ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο  
πξβ. ηα ειάρηζηα δεπγάξηα:  

[faros] : [varos], [afros]: [avros], 

[tafros] : [tavros]) 



Οη θζόγγνη [f] θαη [v]

έρνπλ πνιιά θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά:

ζςμθωνικοί, σειλοδονηικοί, 
ζηομαηικοί, ηπιβόμενοι 
θθόγγοι. 



• Πξνθαλώο όκσο δηαθέξνπλ ζε θάηη, αιιηώο 
δελ ζα είραλ δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία. 

• Η δηαθνξά ηνπο ζπλίζηαηαη ζηελ ύπαξμε ή 
ζηελ απνπζία ηεο ησηπόηηηαρ: 

• ν θζόγγνο [v] έρεη ην ραξαθηεξηζηηθό  

[+ ερεξό], ελώ ν θζόγγνο [f] αθξηβώο ην 
αληίζεην: [-ερεξό]. 



Η ερεξόηεηα νλνκάδεηαη δηαθξηηηθό 
ραξαθηεξηζηηθό (distinctive 
feature) θαη ζηελ ηζρύ ηήο 
αληίζηνηρεο αληίζεζεο νθείιεηαη 
θαη ε ύπαξμε ησλ δύν θζόγγσλ 
σο δηαθνξεηηθώλ θσλεκάησλ.



• Παξόιν πνπ δελ είλαη δπλαηό λα 
αλαιύζνπκε έλα θώλεκα ζε 
αθνινπζίεο κηθξόηεξσλ ζπζηαηηθώλ, 
κπνξνύκε σζηόζν λα θαζνξίζνπκε 
σο ην ζύλνιν ησλ αληηζέζεσλ ηνπ 
πξνο ηα άιια θσλήκαηα. 



• Η άπνςε απηή ππνζηεξίρζεθε  από ηνλ   
Jacνbson (ρνιή ηεο Πξάγαο), ν νπνίνο νξίδεη 
ην θώλεκα ωρ δέζμη διακπιηικών 
σαπακηηπιζηικών πος ιζσύοςν ηαςηόσπονα.

• Η ζέζε απηή πηνζεηήζεθε  αξγόηεξα θαη από ηε 
Γελεηηθή Μεηαζρεκαηηζηηθή Γξακκαηηθή. 

• Αληίζεηα, ζηνλ Ακεξηθάληθν Δνκηζκό ε 
θσλνινγηθή αλάιπζε ζηακαηά ζην θώλεκα. 



Ωζηόζν, όιεο νη ζρνιέο δέρνληαη όηη ηα 
γισζζηθά εθθσλήκαηα   πεξηγξάθνληαη 
σο αθνινπζίεο αζπλερώλ κνλάδσλ, 
θαζεκηά από ηηο νπνίεο βξίζθεηαη ζε 
αληηζεηηθή ζρέζε κε ηηο άιιεο ηνπιάρηζηνλ 
ζε έλα δεπγάξη δηαθνξεηηθώλ θσλεκάησλ.



• Έλα θώλεκα, ινηπόλ,  κπνξνύκε λα ην 
πεξηγξάςνπκε σο ην ζύλνιν ησλ 
δηαθξηηηθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ. 

• Π.ρ. ην θώλεκα  /p/  ηζνδπλακεί κε ην 
εμήο ζύλνιν ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 
ελληνικής γλώζζας:

{/+ρεηιηθό/, /+θιεηζηό/, /- ερεξό/}. 



• Σα θσλνινγηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά 
αληηζηνηρνύλ ζε θσλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
θαη πεξηγξάθνληαη κε όξνπο   ηεο 
αξζξσηηθήο θαη ηεο  αθνπζηηθήο 
θσλεηηθήο. 



• Ωζηόζν, ην ζύλνιν ησλ δηαθξηηηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ 
έλα θώλεκα είλαη γεληθά πνιύ 
κηθξόηεξν από ό,ηη ην ζύλνιν ησλ 
θσλεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ 
πεξηγξάθνπλ κηα πξαγκάησζή ηνπ. 



Εηζη ζε θσλεηηθό επίπεδν 

ν θζόγγνο  [p] πεξηγξάθεηαη κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά :

[p]  {[+ρεηιηθό], [+θιεηζηό], [-ερεξό], 
[-ξηληθό]…}, 



ζε θσλνινγηθό επίπεδν

• αξθνύλ ηα ηξία πξώηα ραξαθηεξ/θά  
γηα λα δηαθξίλνπκε ην  /p/  από ηα 
άιια θσλήκαηα:   

/p/ {[+ρεηιηθό], [+θιεηζηό], [-ερεξό] }

Σν ραξ/θό ηεο κε ξηληθόηεηαο πξνθύπηεη 
από ηα άιια ηξία ζην πιαίζην ηνπ 
θσλνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ΚΝΕ.



• ύκθσλα κε ηνλ Jacobson θαη άιινπο 
γισζζνιόγνπο, ηα θσλνινγηθά ζπζηήκαηα 
όισλ ησλ γισζζώλ κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ 
κε έλα πνιύ κηθξό αξηζκό αληηζέζεσλ, όπσο  
π.ρ. ερεξόηεηα : κε ερεξόηεηα. 

• Τπάξρνπλ δειαδή νξηζκέλεο θαζνιηθέο 
αληηζέζεηο, από ηηο νπνίεο θάζε γιώζζα 
επηιέγεη εθείλα ηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά  
πνπ ζεκειηώλνπλ ην θσλνινγηθό ηεο ζύζηεκα.


