
Φσλνινγία 2



Σεκάδεκα
νπδεηεξνπνίεζε (neutralization)

• Όηαλ δύν θσλήκαηα δηαθέξνπλ σο πξνο έλα 
δηαθξηηηθό ραξαθηεξηζηηθό, 

ιέκε όηη ην θώλεκα πνπ ην έρεη είλαη  
ζεμαδεμένο (marked)  θαη ην άιιν 
αζεμάδεσηο (unmarked)  σο πξνο ην 
ραξαθηεξηζηηθό απηό.  

• Π.ρ. ην θώλεκα /d/  είλαη ζεκαδεκέλν σο πξνο 
ηελ ερεξόηεηα ελώ ην /t/  είλαη αζεκάδεπην.  



• Οη όξνη ζημαδεμένο θαη αζημάδεσηο δελ 
πεξηνξίδνληαη ζηε θσλνινγία. 
Φξεζηκνπνηνύληαη πάληα όηαλ ζέινπκε 
λα  επηζεκάλνπκε κηα αληίζεζε θαη λα 
δειώζνπκε ηελ ύπαξμε ή ηελ απνπζία 
ηνπ αληίζηνηρνπ δηαθξηηηθνύ 
ραξαθηεξηζηηθνύ ζε έλα γισζζηθό 
ζηνηρείν. 



• Γηα παξάδεηγκα ε ιέμε <θνξάδα>  είλαη 
ζεκαδεκέλε σο πξνο ην θύιν ηνπ δώνπ  
(+ζειπθό), ελώ ε ιέμε <άινγν> είλαη 
αζεκάδεπηε. 

• Τα αζεκάδεπηα γισζζηθά ζηνηρεία έρνπλ 
επξύηεξε θαηαλνκή.

• Πνηα είλαη θαιύηεξα γηα ηνπο καζεηέο καο;



• ε δηάθξηζε δύν γισζζηθώλ ζηνηρείσλ σο 
πξνο έλα ραξαθηεξηζηηθό κπνξεί λα 
πάςεη λα ηζρύεη.  

• Πρ. ζηα γεξκαληθά αίξεηαη ζπζηεκαηηθά ε 
αντίθεση  ετερό : με ετερό κλειζηό 
ζύμθωνο στο τέλος της λέξης



π.ρ. ελώ ζηε γεληθή πηώζε  ηζρύεη ε  
αληίζεζε  [ʁa:dəs ]  [ʁa:təs ] (ηροτού : 
ζσμβοσλής), 

ζηελ νλνκαζηηθή θαη αηηηαηηθή ε 
αληίζεζε αίξεηαη:  ε ιέμε  [ʁa:t]  
κπνξεί λα ζεκαίλεη  «ηξνρόο» ή 
«ζπκβνπιή



Τν δηαθξηηηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο 
ερεξόηεηαο  πνπ δηαθνξίδεη ην   
/d/  από ην  /t/  εμαθαλίδεηαη. 

• Λέκε όηη ε  δηάθξηζε 
νπδεηεξνπνηείηαη.



αξρηθώλεκα

• Καηά ηνλ Turbezkoy, ηνλ ζεκαληηθόηεξν 
θσλνιόγν ηεο Σρνιήο ηεο Πξάγαο, θαη 
ηδξπηή ηεο ζύγρξνλεο θσλνινγηθήο 
επηζηήκεο, ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ζα 
δερηνύκε ηελ ύπαξμε ενός 
αρτιθωνήμαηος (archiphoneme)  ποσ 
ζσμβολίδεηαι με ηο κεθαλαίο γράμμα: 
/Τ/.  



Αληίζηνηρε πεξίπησζε 
νπδεηεξνπνίεζεο ή νπδεηέξσζεο 

ζηα ειιεληθά
• έρνπκε ζηελ πεξίπησζε ησλ 

θζόγγσλ  [s]  θαη [z], όπνπ ελώ 
ζεσξνύληαη δύν μερσξηζηά 
θσλήκαηα /s/ θαη /z/ πνπ δηαθέξνπλ 
σο πξνο ηελ ερεξόηεηα, κπνξεί ζε 
θάπνηεο πεξηπηώζεηο λα δίλνπλ ηελ 
εληύπσζε αιινθώλσλ ηνπ ηδίνπ 
θσλήκαηνο.



Σπγθεθξηκέλα,

• νη θζόγγνη  [s]  θαη [z] καο δίλνπλ 
ειάρηζηα δεπγάξηα, π.ρ [sòon]  
[zòon],  [sis] [zis] θηι.  

Δίλαη δειαδή δηαθνξεηηθά 
θσλήκαηα



Όκσο πξηλ από άερν ζύκθσλν 
ππάξρεη κόλν ν θζόγγνο [s] ελώ πξηλ 

ερεξό κόλν ν θζόγγνο [z].  

• [΄spao], [΄stasu], [a΄sfalia], [΄esxos], 
[esζiti΄ki], [΄sproxno]

• Αιιά 

• [΄zvino], [΄zminos], [sγu΄ros], 
[zbara΄ʎazo], [΄zbroxno]



• Με όξνπο γισζζνινγηθνύο νη δύν απηνί 
θζόγγνη, πριν από θωνήεν βξίζθνληαη ζε 
ζρέζε αληίζεζεο ή ηζνδύλακεο θαηαλνκήο, 
όπσο ιέκε. Γειαδή κπνξνύλ λα κνηξαζηνύλ 
ην ίδην πεξηβάιινλ θαη λα δώζνπλ δηαθνξεηηθέο 
κνλάδεο πξώηνπ επηπέδνπ: [sòon]  [zòon],  
[sis] [zis], [΄soni] [΄zoni], [΄supa] [΄zupa]         

• επνκέλσο είλαη δύν δηαθνξεηηθά θωνήμαηα



• Όκσο πξηλ από ζύκθσλα, 
παξνπζηάδνπλ ζπκπιεξσκαηηθή 
θαηαλνκή, δειαδή δελ κπνξνύλ πνηέ 
λα κνηξαζηνύλ ην ίδην πεξηβάιινλ, ή 
όπνπ είλαη ην έλα δελ κπνξεί λα είλαη 
ην άιιν, (ζαλ δπν δίδπκα πνπ 
κηζηνύληαη…)



Έηζη, όηαλ έρνπκε άερν ζύκθσλν, 
εκθαλίδεηαη ην [s], [΄spao], 
[΄stasu], 

• Δλώ όηαλ έρνπκε ερεξό, 
εκθαλίδεηαη ην [z], [΄zminos], 
[sγu΄ros],



Δπνκέλσο ιεηηνπξγνύλ σο αιιόθσλα
ηνπ ηδίνπ θσλήκαηνο ή ιέκε όηη ε 
αληίζεζή ηνπο αίξεηαη θαη/ή 
νπδεηεξνπνηείηαη ή νπδεηεξώλεηαη (ή 
νπδεηεξνπνηνύληαη / νπδεηεξώλνληαη 
νη θζόγγνη)

• ην αληίζηνηρν αξρηθώλεκα είλαη ην /S/



Σηα βόξεηα ηδηώκαηα ηεο ΝΔ

• ζε ζέζε άηνλεο ζπιιαβήο δελ ιεηηνπξγεί ε 
αληίζεζε ηνπ κεζαίνπ αλνίγκαηνο κεηαμύ ησλ 
θσλεκάησλ /i/ θαη /e/  θαη /o/ θαη /u/: 

ΚΝΔ  βόξεηα ηδηώκαηα 

• θαηξόο /ce΄ros/ /ci’ros/

• ζρνιείν /sxo΄lio/    /sxu΄liu/

• Αληίζηνηρα αξρηθσλήκαηα: /I/ θαη  /U/



Σπληαγκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ 
θσλεκάησλ

• Ψο εδώ αζρνιεζήθακε νπζηαζηηθά κόλν κε ηελ 
παξαδεηγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ θσλνινγηθνύ 
ζπζηήκαηνο. Υπελζπκίδνπκε όκσο όηη ηα 
θσλήκαηα   «ππάξρνπλ»  (ζην βαζκό πνπ 
δηθαηνύκαζηε βέβαηα λα κηινύκε γηα νληόηεηα 
ζην πιαίζην κηαο ζεσξίαο) γηα λα ζπλδπάδνληαη 
θαη λα ζπγθξνηνύλ ηα ζεκαίλνληα ησλ 
γισζζηθώλ ζεκείσλ. 

•



• Ψζηόζν, είλαη επλόεην όηη δελ αξθεί 
νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκόο ησλ θσλεκάησλ 
κηαο γιώζζαο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα 
ζεκαίλνλ, γηαηί νη ζπληαγκαηηθέο ζρέζεηο 
ππόθεηληαη ζε ζπζηεκαηηθνύο πεξηνξηζκνύο. 

• Λ.ρ.  ζηα ειιεληθά    δελ επηηξέπνληαη νη εμήο 
αθνινπζίεο θσλεκάησλ: */pfa/,  */ampfst/, 
*/impfst/…..



νύηε

ζα βξνύκε ειιεληθέο ιέμεηο πνπ λα 
ηειεηώλνπλ ζε /f/, / γ/ ή νπνηνδήπνηε 
άιιν ζύκθσλν εθηόο από /s/ και /n/. 



• Δπνκέλσο, ε πεξηγξαθή ηεο 
θσλνινγηθήο δνκήο (κνξθήο)  πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό 
ησλ θαλόλσλ κε ηνπο νπνίνπο  
ζπλδπάδνληαη, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο 
(π.ρ. ε αξρή ή ην ηέινο ηεο ιέμεο), ηα 
θσλήκαηα κεηαμύ ηνπο.



Βέβαηα, νη ζπληαγκαηηθέο  θαη παξαδεηγκαηηθέο 
ζρέζεηο ησλ θσλεκάησλ (θαη γεληθά όισλ ησλ 

γισζζηθώλ ζηνηρείσλ) είλαη αιιειέλδεηεο

κηα αληίζεζε αλάκεζα ζε δύν ή πεξηζζόηεξα 
θσλήκαηα ηζρύεη πάληα ζην πεξηβάιινλ πνπ 
δεκηνπξγνύλ θάπνηα άιια θσλήκαηα θαη  …

αληίζηξνθα: 

δύν ή πεξηζζόηεξα  θσλήκαηα κπνξνύλ λα 
εκθαληζζνύλ ζε κηα αθνινπζία πνπ ζπληζηά 
έλα ζεκαίλνλ, αθξηβώο επεηδή ην θαζέλα από 
απηά αζθεί δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία.    



• Γη’ απηό θαη ζηε θσλνινγηθή πεξηγξαθή 
νπζηαζηηθά πξνζδηνξίδνληαη νη επηηξεπηνί 
ζπλδπαζκνί   αλάκεζα   ζε 
παξαδεηγκαηηθά  ζύλνια    θσλεκάησλ. 



Π.ρ. γηα ηα ειιεληθά  ζα 
κπνξνύζακε λα πνύκε: 

θάζε ζηνηρείν ηνπ Ψ ={/k/,/l/,/m/}  

ζα κπνξνύζε λα ζπλδπαζζεί 

κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ  X = {/e/,/a/},   

αθνινπζνύκελν από 

έλα ζηνηρείν ηνπ Χ = {/n/,/s/}. 



• Ο θαλόλαο απηόο ζα καο έδηλε ηηο 
πξαγκαηηθέο ειιεληθέο ιέμεηο  

/ken/, /len/, /kes/, /les/, men/, /mes/  θ.η.ι….

• αιιά θη απηέο πνπ ζεσξεηηθά ζα 
κπνξνύζαλ λα ππάξρνπλ όπσο: 

/man/, /lan/ θ.η.ι.



• Ψο αθνινπζία θσλεκάησλ κε θάπνηα ηδηαηηεξόηεηα  
ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηε    ζσλλαβή.  Η ζπιιαβή 
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα θώλεκα πνπ κπνξεί 
λα είλαη θνξέαο ηόλνπ (θσλήελ, ξηληθό ή πγξό 
ζύκθσλν). 

• Παξόιν πνπ δηαηζζεηηθά αλαγλσξίδνπκε ηε ζπιιαβή 
σο ελόηεηα (κεγαιύηεξε ηνπ θσλήκαηνο θαη 
κηθξόηεξε ηεο ιέμεο) ε ζεσξεηηθή ηεο ππόζηαζε θαη ε 
αλαγθαηόηεηά ηεο είλαη πξνβιεκαηηθέο.



Πξνζσδηαθά ζηνηρεία

• Σηε θσλεηηθή πξαγκάησζε ηεο 
γιώζζαο ππάξρνπλ θαηλόκελα όπσο 
ε παύζη, ο ρσθμός, ο ηόνος, ο 
επιηονιζμός θ.η.ι., ηα νπνία δελ 
πξνζεγγίζνπκε ηεκαρίδνληαο ην 
θσλεηηθό θάζκα θαη αλαδεηώληαο 
ζηνηρεία ηεο  β΄ άξζξσζεο. 



• Τα θαηλόκελα απηά, πνπ απνθαινύληαη 
θαη  σπερημημαηικά ή σπερηεματικά
(suprasegmental), επεηδή ζπλήζσο δελ 
αθνξνύλ έλα θσλεηηθό ηεκάρην, αιιά 
αθόκε θη νιόθιεξν ην γισζζηθό 
εθθώλεκα, κπνξνύλ λα έρνπλ 
εκθραζηική, οριοθεηική, αιιά θαη 
διακριηική ιεηηνπξγία. 



Θπκεζείηε 

ηα ππεξηκεκαηηθά απηά ζηνηρεία, θαη 
πεξηζζόηεξν ν επηηνληζκόο, εζσηεξηθεύνληαη 
πνιύ λσξίο από ην κηθξό παηδί, πξνηνύ θαλ 
αξρίζεη λα κηιάεη, δειαδή πξνηνύ αξρίζεη λα 
δηαθξίλεη ηα θσλήκαηα ηεο γιώζζαο ηνπ. 
Δπνκέλσο ε γλώζε ηνπο βξίζθεηαη αθόκε πην 
βαζηά ζην ππνζπλείδεην απ’  όηη  βξίζθεηαη ε 
γλώζε ησλ θσλεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα 
ζπλεηδεηνπνηείηαη πην δύζθνια



• Από ηελ άιιε πιεπξά, ηα ίδηα απηά 
ππεξηκεκαηηθά ζηνηρεία είλαη ηα πην 
δύζθνια θαηλόκελα ζηελ εθκάζεζε 
κηαο μέλεο γιώζζαο. Ίζσο κάιηζηα, ν 
επηηνληζκόο λα κελ καζαίλεηαη πνηέ 
ηέιεηα. 



• Οη γισζζνιόγνη πνπ αζρνινύληαη κε ηε 
Γισζζηθή θαηάθηεζε  (Child Language 
Acquisition ) ιέλε όηη κόλν κέρξη ηα 5-6 έλα 
παηδί κπνξεί λα θαηαθηήζεη θαη ηελ πξνζσδία 
κηαο ή πεξηζζνηέξσλ γισζζώλ εθηόο από ηε 
κεηξηθή ηνπ. Μεηά, όζν κεγαιώλεη, ηόζν πην 
ειιηπήο γίλεηαη ε εθκάζεζε, πην θνληά ζηελ 
μεληθή νκηιία (foreign talk). (πείξακα κε κσξά).



Αο  εμεηάζνπκε κε ζπληνκία νξηζκέλα 
από ηα πξνζσδηαθά/ππεξηκεκαηηθά 

ζηνηρεία:

ΤΟΝΟΣ 

Γπλακηθόο ηόλνο (stress) : νθείιεηαη  ζηελ 
έληαζε  ηνπ ήρνπ. Η έληαζε ηεο θσλήο 
ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ηελ πίεζε ηνπ 
εθπλενκέλνπ αέξα θαη απηή κε ηε ζεηξά 
ηεο εμαξηάηαη από ηε κπηθή ελέξγεηα πνπ 
θαηαβάιινπκε. 



Ο δπλακηθόο ηόλνο κπνξεί λα είλαη 
αθίλεηνο, λα εκθαλίδεηαη δειαδή πάληα 
ζηελ ίδηα ζέζε ζην πιαίζην ηεο ιέμεο, 
όπσο, π.ρ., ζηελ νπγγξηθή, ηζερηθή θαη 
θηλιαλδηθή όπνπ νη ιέμεηο ηνλίδνληαη 
πάληα ζηελ πξώηε ζπιιαβή. 



• Σηελ πεξίπησζε απηή ν ηόλνο αζθεί 
νξηνζεηηθή ιεηηνπξγία.  Όηαλ ν ηόλνο είλαη 
θηλεηόο, όπσο  π.ρ. ζηα λέα ειιεληθά, 
ζπρλά αλαιακβάλεη δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία:

• /ka΄los/-/΄kalos/, /po΄te/-/΄pote/, 

• /sini΄state/-/si΄nistate/ θ.η.ι.  



• Σε κεξηθέο  γιώζζεο κε δπλακηθό ηόλν, όπσο 
ηα γεξκαληθά θαη ηα αγγιηθά, πέξα από ηνλ 
θύξην ηόλν ή «πξσηεύνληα» ,  εκθαλίδεηαη θαη 
έλαο «δεπηεξεύσλ» ή αθόκε θαη «ηξηηεύσλ» 
(primary/secondary/tertiary stress). Οη 
νλνκαζίεο αληηζηνηρνύλ ζε δηαθνξά 
δηαβάζκηζεο:

• /΄Streichholz΄schachtelchen/ /΄sekre΄tæri/



• Υπάξρεη θαη ε πεξίπησζε λα αλαπηύζζεηαη 
απηόκαηα θαη γηα ιόγνπο ξπζκνύ δεύηεξνο, 
ηξίηνο θηι ηόλνο ζε ζπιιαβή πνπ βξίζθεηαη ζε 
νξηζκέλε απόζηαζε από θείλε πνπ έρεη ην 
βαζηθό ηόλν. Σπλήζσο ε απόζηαζε από ην 
βαζηθό ηόλν είλαη δύν ζπιιαβέο. Ο δεύηεξνο 
ηόλνο κπνξεί λα είλαη πην αζζελήο από ηνλ 
πξώην, όκσο απηό δελ είλαη απαξαίηεην. 



• Αθόκε ν δεύηεξνο κπνξεί λα αλαπηπρζεί πξηλ 
ή κεηά ηε ζπιιαβή κε ηνλ βαζηθό ηόλν. Σ’ απηή 
ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ε ΚΝΔ θαη ε ηηαιηθή. Η 
αγγιηθή κπνξεί λα έρεη θαη απηή ηε δπλαηόηεηα, 
όπσο θαη ηελ πξνεγνύκελε. Από ηελ άιιε 
πιεπξά ε γαιιηθή, γηα ιόγνπο ξπζκνύ θαη 
λνεκαηηθήο ελόηεηαο, κπνξεί λα απνβάιεη ηνλ 
ηόλν ηεο ιέμεο πνπ δελ είλαη ηειεπηαία ζηε 
ζεηξά. 



• Μνπζηθόο ηόλνο (tone): νθείιεηαη ζην ύςνο 
ηνπ ήρνπ. Η δηαθνξνπνίεζε ζην ύςνο ηεο 
θσλήο, ζπλήζσο ζην πιαίζην κηαο ζπιιαβήο, 
ζπρλά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλνδηθήο 
ή θαζνδηθήο ηεο πνξείαο, έρεη δηαθξηηηθή 
ιεηηνπξγία ζηηο πεξηζζόηεξεο γιώζζεο ηνπ 
θόζκνπ (π.ρ. ζηηο αθξηθάληθεο γιώζζεο Bantu, 
ηελ ηατιαλδηθή, ηε βηεηλακηθή). 



Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα από 
ηελ θηλεδηθή –δηάιεθηνο ηνπ 

Πεθίλνπ.
• Γηαθξίλνληαη ηέζζεξηο κνπζηθνί ηόλνη κε βάζε πέληε 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ζην ύςνο ηεο θσλήο ελόο 
νκηιεηή. Τα ζεκεία απηά  είλαη:

• Πνιύ ρακειό

• Φακειό

• Μεζαίν

• Χειό

• Πνιύ ςειό



• Δηζη ζηελ ίδηα θσλεκαηηθή αθνινπζία 
πξνζδίδεηαη δηαθνξεηηθή ζεκαζία αλάινγα κε 
ην πέξαζκα ηεο θσλήο από δύν ή ηξία ζεκεία 
ύςνπο. 

• Γηα παξάδεηγκα, ε αθνινπζία [di] ζεκαίλεη 
δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, αλάινγα κε ην κνπζηθό 
ηόλν πνπ ηε ζπλνδεύεη (ν νπνίνο ζπκβνιίδεηαη 
δηαθνξεηηθά θάζε θνξά):



ςειόο ηόλνο

ε θσλή μεθηλά από ην πην ςειό ζεκείν 
(5) θαη παξακέλεη ζε απηό ην επίπεδν 
ύςνπο

• [di] «θξάγκα»

• [ma] «κάλα»



• αλνδηθόο ηόλνο: ε θσλή μεθηλάεη από 
ην κεζαίν ζεκείν ύςνπο (3)  γηα λα 
θζάζεη σο ην πην ςειό (5)

• [di]  «ερζξόο»

• [ma] «θάλλαβηο»



θαζνδηθόο-αλνδηθόο ηόλνο:

ε θσλή μεθηλά ζρεηηθά ρακειά (2), 
θαηεβαίλεη ζην ρακειόηεξν δπλαηό ζεκείν 
(1) θαη κεηά ζην ζρεηηθά ςειό (4) 

• [di] «αληηζηέθνκαη»

• [ma] «άινγν»



• θαζνδηθόο ηόλνο:  ε θσλή μεθηλά από ην 
εληειώο ςειό ζεκείν (5) θαη θαηεβαίλεη 
ζην εληειώο ρακειό (1).

• [di] «ρσξάθη»

• [ma] «θαηζαδηάδσ]

• Σηα θαληνλέδηθα κπνξνύκε λα έρνπκε 
δηάθξηζε κέρξη θαη νθηώ ηόλσλ. 



• Πεξίπνπ απηέο ηηο αληηζέζεηο πηζηεύνπκε όηη 
είραλ ηα ΑΔ.  Υπνζέηνπκε όηη ην ύςνο ηεο 
θσλήο είρε αλνδηθή θίλεζε ζε ζπιιαβέο πνπ 
αξγόηεξα νη Αιεμαλδξηλνί γξακκαηηθνί 
ζεκείσζαλ κε «νμεία» ( ՛ ), π.ρ   ηόλ , θαη 
θαζνδηθή θίλεζε,  ή αλνδηθή-θαζνδηθή, ζε 
ιέμεηο πνπ αξγόηεξα ζεκεηώζεθαλ κε 
«πεξηζπσκέλε» ( ˜ ) . 



αξρηθά ε πεξηζπσκέλε είρε ζρήκα ζαλ ην 
γαιιηθό accent circonflex (ˆ) πξάγκα πνπ ίζσο 
ζεκαίλεη όηη ε θίλεζε ηεο θσλήο ήηαλ πξάγκαηη 
αλνδηθή θαζνδηθή. 

Γηα ηε «βαξεία» ( ՝ ) δελ μέξνπκε ηη ιεηηνπξγία 
επηηεινύζε. 

• Ο κνπζηθόο ηόλνο πην ζσζηά ιέγεηαη θαη 
πξνζσδηαθόο ηόλνο. 



ΔΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ  (INTONATION)

• Ο ηόλνο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ 
επηηνληζκό. Ο ηόλνο αλήθεη ζηε ζπιιαβή ελώ ν 
επηηνληζκόο ζε νιόθιεξν ην εθθώλεκα. 
Οπζηαζηηθά είλαη ε κεισδηθή θακπύιε (ηνληθόο 
ρξσκαηηζκόο) πνπ ζπλνδεύεη θάζε γισζζηθό 
εθθώλεκα θαη εμαξηάηαη από ηηο δηαθπκάλζεηο 
ζην ύςνο ηεο θσλήο, ην νπνίν όπσο είδακε 
κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε ζπρλόηεηα ηεο 
ηαιάλησζεο. 



• Υπαγνξεύεηαη ελ κέξεη από ηηο 
αλάγθεο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο 
παξαγσγήο ηεο θσλήο (νη θσλεηηθέο 
ρνξδέο ηεληώλνληαη  ζηελ αξρή ηνπ 
εθθσλήκαηνο θαη ραιαξώλνπλ ζην 
ηέινο).



• Μπνξεί λα αζθήζεη ηαπηόρξνλα 
νξηνζεηηθή, εθθξαζηηθή θαη δηαθξηηηθή 
ιεηηνπξγία. Ο δηαθξηηηθόο ξόινο ηνπ 
επηηνληζκνύ αθνξά νιόθιεξν ην 
εθθώλεκα ραξαθηεξίδνληαο έηζη ηελ ίδηα 
θσλεκαηηθή αθνινπζία σο δηαθνξεηηθή 
γισζζηθή πξάμε: π.ρ. ηζρπξηζκό, 
εξώηεζε, απεηιή, θ.η.ι.



.

• Μέζα από ηε κεγάιε πνηθηιία πνπ κπνξεί 
λα έρνπλ νη θηλήζεηο ηεο θσλήο ζην 
πιαίζην ελόο εθθσλήκαηνο, κπνξνύκε λα 
δηαθξίλνπκε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, 
αλάινγα κε ην πώο θαηαιήγεη ε θίλεζε 
ηεο θσλήο



Μπνξεί λα ζπκβνιηζηεί κε 
θαζνδηθό βέινο

• (α) Σην ηέινο ηνπ εθθσλήκαηνο ε θσλή 
αθνινπζεί θαζνδηθή θίλεζε. Γείρλεη κηα 
θαηάιεμε θαη ν θαζνδηθόο ηόλνο κπνξεί λα 
νλνκαζηεί καηαληκηικός –terminal. Με ηελ 
θαηάιεμε απηή δίλνπκε ην κήλπκα «μέξνπκε ηα 
γεγνλόηα». Πξόθεηηαη γηα ηνλ επηηνληζκό ησλ 
θαηαθαηηθώλ πξνηάζεσλ αιιά θαη ησλ 
πεξηζζόηεξσλ πξνζηαθηηθώλ. 



. Μπνξεί λα ζπκβνιηζηεί κε 
αλνδηθό βέινο

• (β) ζην ηέινο ηνπ εθθσλήκαηνο ε θσλή κπνξεί 
αληίζεηα λα παξνπζηάδεη ηζρπξή αλνδηθή 
θίλεζε. Γίλεηαη έηζη ην κήλπκα «δελ μέξνπκε ηα 
γεγνλόηα». Πξόθεηηαη γηα ηνλ ηππηθό επηηνληζκό 
ησλ εξσηεκαηηθώλ πξνηάζεσλ ηεο ΚΝΔ.  
Μπνξεί λα ππάξμεη θαη ε πεξίπησζε ε θσλή 
λα κε ζηακαηήζεη απόηνκα ζε ςειή λόηα, αιιά 
λα ζηακαηήζεη γηα ιίγν ζην ίδην ύςνο ή λα θάλεη 
έλα θπκαηηζκό πξνο ηα θάησ



• (γ) ζην ηέινο ηνπ εθθσλήκαηνο κπνξεί πάιη ε 
θσλή λα παξνπζηάδεη αλνδηθή θίλεζε, αιιά 
κηθξόηεξε από όηη ζηελ πξνεγνύκελε 
πεξίπησζε, θαη ζπλήζσο ζπλερίδεηαη κε 
θάπνην «ηξάβεγκα», ζβήλεη ζηαδηαθά ε 
έληαζε. 



ζπκβνιίδεηαη  κε βέινο πξνο ηα 
δεμηά.

• Τν κήλπκα είλαη «δελ έρνπκε κπξνζηά καο όια 
ηα γεγνλόηα» ή «δελ είκαζηε ζίγνπξνη»  ή 
«είκαζηε αθόκε πξηλ ην ηέινο» θηι. Πξόθεηηαη 
γηα ηε ιεγόκελε «εθθξεκόηεηα- suspense 
intonation», ε νπνία ππάξρεη θαη ζηελ ΚΝΔ, 
ζπκβνιίδεηαη δε ζην γξαπηό ιόγν κε 
απνζησπεηηθά ή κε θόκκα: «Πνπ ιέηε 
ινηπόλ…» « Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ήηαλ έλαο 
βαζηιηάο,»


