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1. Ανηικείμενο ηης Φωνηηικής  

 

 

Η γεληθή γισζζνινγία αληηιακβάλεηαη ηε  γιψζζα, φπσο είδακε, σο ζχζηεκα, σο ζχλνιν 

αιιεινεμαξηψκελσλ ζηνηρείσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ νπζία ζηελ νπνία πξαγκαηψλεηαη. Έλα θείκελν 

δηαηεξεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, είηε ρξεζηκνπνηήζνπκε ερεηηθά ζήκαηα;, είηε νπηηθά (γξάκκαηα, 

λεχκαηα), είηε απηηθά (ζχζηεκα Braille), γηα λα ην θσδηθνπνηήζνπκε. Ωζηφζν, επεηδή ν ιφγνο 

χπαξμεο ηεο γιψζζαο είλαη ε επηθνηλσλία, ε δπλαηφηεηα πξαγκάησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε έλα πιηθφ 

κέζν, αληηιεπηφ απφ ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο, απνηειεί πάγην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ.   Η ίδηα ε 

επηζηεκνληθή  πξφζβαζε ζε έλα νπνηνδήπνηε γισζζηθφ ζχζηεκα πξνυπνζέηεη ην πέξαζκα κέζα απφ 

ηελ χιε. Δπνκέλσο, δελ κπνξνχκε λα ηελ αγλνήζνπκε εληειψο, έζησ θαη αλ ζεσξνχκε φηη ε γιψζζα 

είλαη κνξθή θαη φρη χιε. Τν βάξνο πνπ δίλεη ε γισζζνινγία ζηε κειέηε ησλ ήρσλ απνξξέεη φρη κφλν 

απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θσλεηηθήο νπζίαο, ηα νπνία είλαη πξνθαλή γηα ηελ ηνπηθά θαη ρξνληθά 

πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία, αιιά θαη απφ ηε θπινγελεηηθή θαη νληνγελεηηθή άπνςε ηεο εμέιημε ηεο 

αλζξψπηλεο εμέιημεο. 

 

Ο ηνκέαο ηεο γισζζνινγίαο πνπ κειεηά ηνπο ήρνπο ηεο γιψζζαο απφ ηε ζθνπηά ηεο χιεο νλνκάδεηαη 

θωνηηική (phonetics). Σην επίθεληξν ηεο θσλεηηθήο βξίζθνληαη νη ήρνη πνπ παξάγνληαη απφ ηα 

αλζξψπηλα θσλεηηθά φξγαλα θαη παίδνπλ θάπνην ξφιν ζηε γιψζζα. Οη ήρνη απηνί, πνπ νλνκάδνληαη 

θθόγγοι (speech sounds) ή θωνές  (phones), ζπγθξνηνχλ ηε θωνηηική οσζία (phonetic substance).  

Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ε κειέηε ησλ ήρσλ απφ ηε ζθνπηά ηεο κνξθήο απνηειεί ην αληηθείκελν 

ηεο θσλνινγίαο. 

 

 

2. Περιγραθή ηοσ ήτοσ και ηομείς ηης θωνηηικής 

 

Σηελ πεξηγξαθή ηνπ ήρνπ θαη ησλ θζφγγσλ εηδηθφηεξα, ηξία θαηλφκελα καο ελδηαθέξνπλ 

πξσηαξρηθά: η παπαγωγή, η διάδοζη και η λήψη ηου.  Ήρνο παξάγεηαη φηαλ έλα ζψκα θάησ απφ ηελ 

επίδξαζε κηαο δχλακεο εθηειεί ηαιαληψζεηο. Τν ζψκα κπνξεί λα είλαη  ζηεξεφ, πρ ρνξδέο, 

κεκβξάλεο, ή θαη παιιφκελε κάδα αέξα. Η δηάδνζε ηνπ ήρνπ πξνυπνζέηεη θαη απηή ηελ χπαξμε ελφο 

ειαζηηθνχ πιηθνχ, πρ, ηνπ αέξα, ζπληειείηαη δε κε κεηαβνιέο, ππθλψκαηα θαη αξαηψκαηα, ζηελ πίεζε 

ηνπ αέξα  (ερεηηθά θχκαηα). Η ιήςε ηνπ ήρνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη 

θάπνηνο δέθηεο κε επαξθή επαηζζεζία γηα λα ζπιιάβεη ηα ερεηηθά θχκαηα. Αληίζηνηρα δηαθξίλεηαη 

θαη ε θσλεηηθή ζε ζε ηξεηο επηκέξνπο ηνκείο, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο κειεηά θαη κηα 

θδηαθνξεηηθή θάζε ζην θχθισκα ηεο νκηιίαο: αρθρωηική  θωνηηική (articulatory phonetics), 

ακοσζηική θωνηηική (accustic phonetics) θαη ακροαηική θωνηηική (auditory phonetics).  Γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ παξφληνο καζήκαηνο, ζα αζρνιεζνχκε κφλν κε ηελ παξαγσγή θζφγγσλ, δειαδή κε ηελ 

αξζξσηηθή θσλεηηθή, φκσο ζα πξνζδηνξίζνπκε κε ζπληνκία θαη ηα αληηθείκελα ηεο αθνπζηηθήο θαη 

ηεο αθξναηηθήο θσλεηηθήο. 

 

 

3. Ακοσζηική θωνηηική 

 

Ο ηνκέαο απηφο ηεο θσλεηηθήο αζρνιείηαη κε ηνπο θζφγγνπο ζηε θάζε ε νπνία κεζνιαβεί αλάκεζα 

ζηελ παξαγσγή ηνπο απφ ηα αλζξψπηλα θσλεηηθά φξγαλα ηεο 

θαη ζηε ιήςε ηνπο απφ ηα φξγαλα ηεο αθνήο, δειαδή ηε δηάδνζε. Οη γισζζηθνί θζφγγνη εμεηάδνληαη 

εδψ φπσο νπνηνζδήπνηε άιινο ήρνο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ άλζξσπν θαη κφλν κε βάζε νξηζκέλεο 

θπζηθέο ηνπ ηδηφηεηεο:  



(α)   ην πλάηος ηεο ηαιάλησζεο, δειαδή ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο. 

 (β) ηελ περίοδο,  ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα επαλέιζεη ην ζψκα ζηελ αξρηθή 

ηνπ ζέζε, αθνχ κεηαηεζεί πξψηα πξνο κηα θαηεχζπλζε θαη θαηφπηλ πξνο ηελ αληίζεηή ηεο 

νινθιεξψλνληαο έηζη έλαλ κύκλο. 

(γ) ηε ζστνόηηηα, ηνλ αξηζκφ δειαδή θχθισλ αλά δεπηεξφιεπην. 

 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ηαιάλησζεο, νη ήρνη δηαθξίλνληαη ζε απλούς  θαη ζε ζύνθεηοσς.  

 

Σηνπο απινχο ε ηαιάλησζε είλαη εκηηνλνεηδήο  (αξκνληθή), πρ δηαπαζψλ. 

 

Σηνπο ζχλζεηνπο ε ηαιάλησζε είλαη πεξηνδηθή, φρη φκσο εκηηνλνεηδήο θαη απνηειεί ζπληζηακέλε 

δηαθφξσλ εκηηνλνεηδψλ ηαιαληψζεσλ.  Οη ζπρλφηεηεο ησλ επηκέξνπο ηαιαληψζεσλ είλαη αθέξαηα 

πνιιαπιάζηα κηαο ζεκειηψδνπο ζπρλφηεηαο, ηεο ιδιοζστνόηηηας    Fo,  πνπ εμαξηάηαη απφ ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παιιφκελνπ ζψκαηνο.  Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζηα θσλήεληα ε ζεκειηψδεο 

ζπρλφηεηα είλαη απηή κε ηελ νπνία πάιινληαη νη θσλεηηθέο ρνξδέο (βι. παξαθάησ). Με άιια ιφγηα, 

έλαο απιφο ζχλζεηνο ήρνο απνηειεί ζχλζεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ απιψλ. Ο απιφο ήρνο κε ηε 

κηθξφηεξε ζπρλφηεηα, ηε ζεκειηψδε Fo, νλνκάδεηαη ζεκειηψδεο ή πξψηνο αξκνληθφο, Σηε ζπλέρεηα, 

αλάινγα κε ην πφζεο θνξέο είλαη κεγαιχηεξε ε ζπρλφηεηα ησλ επνκέλσλ ήρσλ απφ ηε ζεκειηψδε, 

νλνκάδνληαη δεχηεξνο αξκνληθφο, ηξίηνο αξκνληθφο θηι. Όηαλ ζηελ ηαιάλησζε δελ ππάξρεη θακία  

πεξηνδηθφηεηα, κηιάκε γηα θόρσβο,   φπσο είλαη ηα άερα ηξηβφκελα  ή εμαθνινπζεηηθά ζχκθσλα    

[f] [s][θ]   

 Αλ πάιη, έρνπκε απφηνκεο κεηαβνιέο, κε κηθξή δηάξθεηα, ζηελ πίεζε ηνπ αέξα, ηφηε  κηιάκε γηα 

κρόηο, φπσο κε ηα άερα θιεηζηά ζχκθσλα  

[p], [t], [c], [k]. 
 

Δίλαη πξνθαλέο φηη απηή ε πξνζέγγηζε ησλ θζφγγσλ πξνυπνζέηεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ χπαξμε 

θαηάιιεισλ νξγάλσλ, κε ηα  νπνία επηηπγράλεηαη ε αλάιπζε ησλ ερεηηθψλ θπκάησλ. Έλα ηέηνην 

φξγαλν είλαη ν ερνθαζκαηνγξάθνο. Τν ητοθαζμαηογράθημα απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ νπηηθή 

παξάζηαζε ηνπ ήρνπ.  

 

ΑΡΘΡΩΣΙΚΗ ΦΩΝΗΣΙΚΗ 
 

Ι. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΦΘΟΓΓΩN  

 

1. Ειζαγωγικά 
 

 Η  θσλεηηθή ππνδηαηξείηαη ζε:      

 (α)     αξζξσηηθή    ( articulatory  phonetics),   

 (β)      αθνπζηηθή  (acoustic  phonetics),  θαη     

 (γ)  αθξναηηθή ή  αθξνακαηηθή ή αθνπζκαηηθή     

 (auditory   phonetics) 

 

 1)  Αξζξσηηθή : παξαγσγή κελχκαηνο - θζφγγσλ απφ ηα θσλεηηθά φξγαλα 

 2)   Αθνπζηηθή :  κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο απφ ηνλ αέξα ή άιιε χιε. 

 3)  Αθξναηηθή:    εμεηάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ην απηί πεξλάεη ηηο πιεξνθνξίεο  ζηνλ εγθέθαιν γηα 

ηελ επεμεξγαζία ηνπ κελχκαηνο. 

 

Καη νη ηξεηο θιάδνη    κεραλήκαηα / ςπρνινγηθή έξεπλα. 

Φέηνο   αξζξσηηθή θσλεηηθή 

 

Οκηιία παξάγεηαη κε ζθφπηκε ηξνπνπνίεζε ησλ θσλεηηθψλ νξγάλσλ ελψ ζπγρξφλσο αέξαο πεξλάεη 

απφ κέζα ηνπο.  Τελ ηξνπνπνίεζε ησλ θσλεηηθψλ νξγάλσλ ηελ πεηπραίλνπκε κε ηνλ έιεγρν ησλ 

κπψλ ηνπο. Βαζηθή  πξνυπφζεζε γηα θσλεηηθή αλάιπζε είλαη λα ζπλεζίζεη θαλείο λα ειέγρεη ηα 



θσλεηηθά ηνπ φξγαλα, λα ηνπο αιιάδεη ζπζρεηηζκνχο θαηά βνχιεζε.  Απηή ε δηαδηθαζία είλαη 

εχθνιε γηα ηνλ  θπζηθφ νκηιεηή κηο γιψζζαο, ηφζν πνπ δελ κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ζπλήζσο ηη 

θζφγγνπο παξάγνπκε.  Σηελ μέλε γιψζζα είλαη απαξαίηεην λα κάζνπκε λα ειέγρνπκε ηα θσλεηηθά 

καο φξγαλα αλ, δε, είκαζηε δάζθαινη επηβάιιεηαη  λα γλσξίδνπκε ηε δηαδηθαζία  γηα λα ηε δηδάμνπκε 

ζηνπο καζεηέο καο - εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο ζαλ μέλεο γιψζζαο. 

 

Γχν είλαη, ινηπφλ, νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζσζηή παξαγσγή ησλ θζφγγσλ:  (α)  εληνπηζκφο 

ζέζεσλ θσλεηηθψλ νξγάλσλ  (β) ζπλεηδεηνπνίεζε  ηνπ ηη αθξηβψο  άθνπζκα παξάγεηαη κε 

ηνπο δηάθνξνπο ζπζρεηηζκνχο ηνπο.  

Η ζπζηεκαηηθή γλψζε ηεο θσλεηηθήο, εθηφο βέβαηα ηνπ φηη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ππνινίπσλ γισζζηθψλ ηνκέσλ ρξεηάδεηαη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο ε εμάζθεζε ζηελ εζνπνηία 

θαη ηε ξεηνξηθή, ή ηε ζεξαπεία πξνβιεκάησλ νκηιίαο  (speech therapy)  πνπ νθείινληαη είηε ζε 

ςπρνινγηθνχο ιφγνπο είηε ζε αξξψζηηα είηε ζε ηξαπκαηηζκφ. 

 

2. Σα θωνηηικά όργανα  
 

Τα θσλεηηθά   φξγαλα είλαη    νη πλεχκνλεο,     ε ηξαρεία,  ν ιάξπγγαο,           ε ζηνκαηηθή,       θαη       

ε ξηληθή θνηιφηεηα.  Σε κεξηθέο γιψζζεο, φπσο ηα αξαβηθά,  κπνξεί θαη ν θάξπγγαο λα κεηέρεη ζηελ 

παξαγσγή νκηιίαο.   Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ησλ νξγάλσλ απηψλ δελ είλαη ε νκηιία, αιιά ε αλαπλνή 

θαη ην θαγεηφ, πξάγκα πνπ αλαγθαζηηθά έρεη επηπηψζεηο ζην είδνο ησλ θζφγγσλ πνπ παξάγνπκε, 

αθνχ φξγαλα πξννξηζκέλα γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ παξαγσγή 

νκηιίαο. 

 

Ο αέξαο μεθηλάεη απφ ηνπο πλεχκνλεο, πεξλάεη ζηελ ηξαρεία θαη ην ιάξπγγα, φπνπ βξίζθνληαη νη 

θσλεηηθέο ρνξδέο,  θαη βγαίλεη απφ ηε ζηνκαηηθή ή ηε ξηληθή θνηιφηεηα. Γειαδή  νη πλεχκνλεο θαη ε 

ηξαρεία ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή νκηιίαο, γηα ηελ παξαγσγή θζφγγσλ φκσο εκάο καο 

ελδηαθέξνπλ ηα φξγαλα απφ ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο θαη πάλσ. 

 

Τα θσλεηηθά φξγαλα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο έρνπλ αληηζηνηρία κε ηα πλεπζηά κνπζηθά φξγαλα :  

ειάρηζηε ηξνπνπνίεζε ζηε ζέζε ηνπο, κε ηηο δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη,  κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζεκαληηθή αθνπζηηθή δηαθνξά (δηαθνξά ζηηο ζπρλφηεηεο, δηαθνξά ζην πνζνζηφ ηνπ 

ζνξχβνπ).  Όπσο κε ηα κνπζηθά φξγαλα, έηζη θαη κε ηα θσλεηηθά φξγαλα κπνξνχκε λα παξαγάγνπκε 

φκνηα αθνπζηηθή εληχπσζε  ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, δεκηνπξγψληαο ηνπο  δηαθνξεηηθή δηαξξχζκηζε :  

ηελ αληηζηάζκηζε ( compensation).    

 

Η αληηζηάζκηζε κπνξεί λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ θσλεηηθψλ νξγάλσλ 

απφ ηξαπκαηηζκφ.  Πξαθηηθή ζεκαζία γηα ηελ θαλνληθή νκηιία έρεη ε δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθήο ζέζεο 

ηεο γιψζζαο  γηα ηελ παξαγσγή ησλ ‘ζπξηζηηθψλ’ θζφγγσλ  [ s        z     Ʒ ],  θαη ίζσο ηνπ 

κπξνζηηλνχ ζηξνγγπινχ θσλήεληνο [ν]. 
 

Γηα ηελ παξαγσγή ηεο νκηιίαο ν αέξαο ζπξψρλεηαη απφ ηνπο πλεχκνλεο πξνο ηα έμσ, πεξλψληαο θαηά 

ηελ πνξεία ηνπ απφ ην ιάξπγγα, φπνπ βξίζθνληαη νη θσλεηηθέο ρνξδέο.  Σε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ζε 

κεξηθέο γιψζζεο παξάγνληαη θζφγγνη κε εηζπλνή ηνπ αέξα.  Μπνξνχκε, αλ ζέινπκε, λα κηιήζνπκε 

έηζη, γηα λα πξνμελήζνπκε αζηεία εληχπσζε ή γηα λα ελ αλαγλσξίδεηαη ε θσλή καο.  Σηα ειιεληθά, 

γηα λα δειψζνπκε θφβν ή έθπιεμε, θσλάδνπκε  ¨ ηηη! ¨  εηζπλένληαο (εδψ γξάθηεθε ηξεηο  θνξέο ην 

γξάκκα ‘η’ , ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ν θζφγγνο είλαη ζπλερήο θαη καθξφο).  Απηφ φκσο δελ είλαη 

θαλνληθφο θζφγγνο ηεο γιψζζαο καο, δειαδή θζφγγνο πνπ  λα κπνξεί  ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο λα 

ζρεκαηίζεη δηαθνξεηηθή ιέμε.  Σηα γεξκαληθά αθνχεη θαλείο  ‘ ja......ja.....’  κε εηζπλνή.  

 Μεξηθέο αθξηθάληθεο γιψζζεο έρνπλ θαλνληθνχο θζφγγνπο πνπ παξάγνληαη κε είζνδν ηνπ 

αέξα απφ ην ζηφκα.  Ώζηε νη πεξηζζφηεξνη θζφγγνη ζην ξεπεξηφξην ησλ δηαθφξσλ γισζζψλ 

παξάγνληαη κε εθπλνή  (eggressive sounds)  θαη ιίγνη παξάγνληαη κε εηζπλνή  (ingressive sounds).  

 

Μεξηθέο επίζεο αθξηθάληθεο γιψζζεο έρνπλε ηα ιεγφκελα clicks , πνπ παξάγνληαη κε εηζπλνή, ελψ 

ζπγρξφλσο είλαη θιεηζηέο νη θσλεηηθέο ρνξδέο. Τν ‘ηζ’ ηεο άξλεζεο  ή ην ‘ηζ ηζ ηζ’ ηεο επίθξηζεο ή 



ηνπ ζαπκαζκνχ ζηα ΝΔ παξάγεηαη κ΄απηφ ηνλ ηξφπν ρσξίο, φκσο λα πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθφ 

θζφγγν ηεο  

 

Σα  κσρίως θωνηηικά όργανα 

 

 

1.  ζηνκαηηθή θνηιφηεηα  2. ξηληθή θνηιφηεηα 

3. πάλσ ρείινο   4. δφληηα 

5. θαηλία    6. νπξαλίζθνο 

7. ππεξψα (καιαθφο νπξαλ.) 8. ζηαθπιή 

9. θάησ ρείινο   10. γιψζζα 

11. άθξε γιψζζαο   12. πξνξάρε γιψζζαο 

13. ξάρε γιψζζαο   14. πίζσ γιψζζα 

15. ξίδα  γιψζζαο   16. επηγισζζίδα 

17. θάξπγγαο   18. ιάξπγγαο 

19. θσλεηηθέο ρνξδέο  20. Γισζζίδα 

 

 

                                  
 

 

 

Τν κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νπξαλίζθνπ πεξηέρεη έλα πιαηχ θφθαιν θαη γη’ απηφ είλαη ζθιεξφ. Τν πίζσ 

κέξνο ηνπ νπξαλίζθνπ είλαη καιαθφ. Μεξηθέο θνξέο ηα δχν απηά κέξε νλνκάδνληαη  ζθιεξφο  θαη 

καιαθφο νπξαλίζθνο αληίζηνηρα (hard palate - soft palate).  Ο ζπλεζηζκέλνο φξνο ζήκεξα είλαη   

ππεξψα   (velum) θαη νπξαλίζθνο (palate)  - ν ζθιεξφο νπξαλίζθνο.    

 

Η ππεξψα κπνξεί λα ρακειψζεη, φπσο φηαλ αλαζαίλνπκε απφ ηε κχηε. Τν ρακήισκα ηεο ππεξψαο 

κπνξεί λα ην δεη θαλείο ζ’ έλαλ θαζξέθηε. Αλ ρακειψζεη ε ππεξψα, θαη ζπγρξφλσο δεκηνπξγεζεί 

θιείζηκν ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, είηε κε ηα δπν ρείιηα, είηε κε ηε γιψζζα ζην επάλσ κέξνο ηνπ 

ζηφκαηνο, ηφηε ε κνλαδηθή δηέμνδνο ηνπ αέξα είλαη απφ ηε ξηληθή θνηιφηεηα θαη ηα ξνπζνχληα.  Έηζη 

παξάγνληαη ηα ξηληθά ζχκθσλα.   

 

Πάλσ ρείινο, δφληηα, θαηλία, νπξαλίζθνο, ππεξψα, θαη θάξπγγαο ιέγνληαη παζεηηθνί αξζξσηέο    

(passive articulators), επεηδή δελ θηλνχληαη θαηά ηελ παξαγσγή θζφγγσλ ΄ θάησ  ρείινο, γιψζζα, 

ζηαθπιή,  θαη  θσλεηηθέο ρνξδέο ιέγνληαη ελεξγεηηθνί   αξζξσηέο  (active articulators). 

 

Η επηγισζζίδα δε ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγή νκηιίαο.  

 

Η γιψζζα, κε ηνπο πνιινχο κπο πνπ έρεη,  παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιε επθηλεζία, γη’ απηφ θη ε γιψζζα 

είλαη ν βαζηθφο ελεξγεηηθφο αξζξσηήο.   



 

Η ππεξψα είλαη ζπγρξφλσο παζεηηθφο θαη ελεξγεηηθφο αξζξσηήο: ζ’ απηή κπνξεί λα πιεζηάζεη ην 

πίζσ κέξνο ηεο γιψζζαο, αιιά κπνξεί θαη ε ίδηα λα ρακειψζεη γηα ηελ παξαγσγή ξηληθψλ θζφγγσλ. 

 

3. Μερικοί τρήζιμοι οριζμοί 
 

Εκθώνημα.   Φωνηηικά ημήμαηα.   Υπερημημαηικά ζηοιτεία 

 (utterance      phonetic segments       suprasegmentals ) 

 

Εκθώνημα:            Ο,ηη   πξνθέξνπκε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλζξψπηλεο γιψζζαο θαη πνπ έρεη κηα 

αξρή θη έλα ηέινο. Π.ρ.      έλαο θζφγγνο (επηθψλεκα ) ¨ε!¨, κηα  ιέμε  ¨εγψ, έια¨,  κηα θξάζε ¨ν 

Γηάλλεο ν θνληάο,  ν γηαηξφο έξρεηαη¨, ή κηα ζχλζεηε πξφηαζε ζαλ απηή πνπ δηαβάδεηε ηψξα, ή, 

αθφκε, κία αηειείσηε ιέμε ή θξάζε    ¨αλ  ηφμεξα........¨ .    

 

Αλθαη ην εθθψλεκα σο ζηφρνο ηεο θσλεηηθήο αλάιπζεο απνηειεί ελφηεηα, φκσο πξνζπαζνχκε λα 

ρσξίζνπκε ηε ξνή ηνπ ιφγνπ ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα γηα πην εχθνιε αλάιπζε (Τα ηκήκαηα πνπ 

ηερλεηά απνκνλψλνληαη παξνπζηάδνπλ αιιειεπηδξάζεηο). 

 

Αλάιπζε κε κεραλήκαηα δείρλεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θζφγγνπ βξίζθνληαη ήδε  κέζα ζηνλ 

πξνεγνχκελν, θαη ζπλερίδνληαη θαη ζηνλ επφκελν. Γελ ππάξρεη δειαδή ζαθέο ρψξηζκα  αλάκεζα 

ζηνπο θζφγγνπο. Ο αθξναηήο αθνχεη ρσξηζηέο ελφηεηεο, πεξίπνπ απηά πνπ ζπλήζσο νλνκάδνληαη 

ζχκθσλα,  θσλήεληα , θαη εκίθσλα,  Έηζη ζηε ιέμε ‘έλα’  ε ξηληθφηεηα ηνπ θζφγγνπ [n]  έρεη θηφιαο 

αξρίζεη πξηλ ηειεηψζεη ν θζφγγνο [e] , φκσο ν αθξναηήο αθνχεη έλα ρσξηζηφ θσλήελ [e]  θαη έλα 

ρσξηζηφ ζχκθσλν [n].  Δπίζεο δελ πξνθέξνπλ φινη νη νκηιεηέο δηάθνξνπο θζφγγνπο κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, θαη αθφκε ε πξνθνξά ηνπ ίδηνπ νκηιεηή δηαθέξεη αλάινγα κε ηε πεξίζηαζε. Αιιά πάιη ν 

αθξναηήο αθνχεη ην ίδην θζφγγν. Γηαπηφ ιέκε φηη ε έλλνηα ηνπ θζφγγνπ είλαη αζαθήο. 

 

Φωνηηικό ημήμα ( ή θωνηηικό ηεμάτιο) =  ν κέζνο φξνο ή ν θνηλφο παξαλνκαζηήο ηεο πξνθνξάο 

ελφο θζφγγνπ ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα απφ δηάθνξνπο νκηιεηέο. Σπλήζσο ζηηο θσλεηηθέο 

κεηαγξαθέο [  ] δίλνληαη θσλεηηθά ηκήκαηα. 

 

Υπερημημαηικά ή προζωδιακά  ζηοιτεία:  Τφλνο ησλ ιέμεσλ, ζπλνιηθή κεισδηθή θίλεζε ηεο θσλήο 

(επηγνληζκφο), ξπζκφο ηεο νκηιίαο, αθφκα θαη νη παχζεηο. 

 

 

 

4.  Φωνηηικές τορδές  
 

Λεηηνπξγία ησλ θσλεηηθψλ ρνξδψλ  / ερεξνί /άερνη θζφγγνη  

 

Φσλεηηθέο ρνξδέο = δχν κεκβξάλεο ζην ιάξπγγα πνπ αλάκεζα ηνπο πξέπεη λα πεξάζεη ν αέξαο  απφ 

ηνπο πλεχκνλεο. 

 

Φσλήεληα  θαη ερεξά ζχκθσλα παξάγνληαη φηαλ  πιεζηάζνπλ πνιχ νη θσλεηηθέο ρνξδέο θαη 

αλαγθαζηηθά πάιινληαη απφ ην ξεχκα ηνπ αέξα.  Άερα ζχκθσλα   παξάγνληαη φηαλ νη ρνξδέο 

παξακείλνπλ αλνηθηέο θαη  ν αέξαο πεξλάεη ειεχζεξα ρσξίο λα παξαρζεί θσλή. 

 

Η γισζζίδα = φρη ηδηαίηεξν φξγαλν / αλαθέξεηαη ζηε ζέζε ησλ δχν κεκβξαλψλ: 

γισζζίδα αλνηρηή= άερα ζχκθσλα  

γισζζίδα θιεηζηή = θσλήεληα θαη ερεξά ζχκθσλα  

γισζζίδα αλνηρηή κπξνζηά αιιά νη θσλεηηθέο ρνξδέο πιεζηάδνπλ θάπσο ρσξίο, φκσο, λα πάιινληαη 

έληνλα, έρνπκε ην εκίθσλν [h]  φπσο ζηελ αγγιηθή ιέμε ‘ahead’. Σηα ειιεληθά δελ ππάξρεη σο 

θζφγγνο, αθνχγεηαη φκσο θάηη ζαλ κνπξκνχξηζκα, ή βαξηαλάζεκα. 

 



γισζζίδα ειαθξά θιεηζηή  κπξνζηά θαη πίζσ αλνηρηή: θσλή κε `ηξίμηκν - ‘ιαξπγγηζκέλνη θζφγγνη’  

(ηνπο βξίζθνπκε ζε αθξηθάληθεο γιψζζεο = ζαλ λα ηξαγνπδάκε ρακειφηεξα απφ ην πην ρακειφ καο) 

 

Γισζζηδηθνί θζφγγνη  

[h]  εμαθνινπζεηηθφο (ηξηβφκελνο)  γισζζηδηθφο θζφγγνο  Η γιψζζα θαηεβαίλεη ιίγν απφ ηε ζέζε 

ηεο αδξάλεηαο φκσο δε δεκηνπξγεί εκπφδην ζηελ έμνδν ηνπ αέξα απφ ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο.   

 

Οη Έιιελεο  ην ζπγρένπκε κε ην [x]  ή ην [] (δεο παξαθάησ) θαη πςψλνπκε ηε γιψζζα 

δεκηνπξγψληαο εκπφδην ζηελ έμνδν ηνπ αέξα.  

 

O εμαθνινπζεηηθφο θζφγγνο [h] είλαη ζπλεζηζκέλνο ζηα αγγιηθά, γεξκαληθά θη αιινχ/ επίζεο σο 

δαζεία ζηα ΑΔ πάληα ζε αξρή κνξθήκαηνο, επνκέλσο θαη κέζα ζε ζχλζεηε  ή παξάγσγε ιέμε. Πρ. 

‘παλέιιελεο’ ζα ήηαλ [panhellenes] (νξζ. παλέιιελεο)  Σηε ΝΔ   ‘νπρνπνπ’  ζηε ζέζε ηνπ  ρ.  

 

Οη Έιιελεο  πξνηηκνχκε ην [x]   απφ ην [ç] επεηδή αθνπζηηθά θαη αξζξσηηθά πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν 

ζην [h] 

 

[ ? ]   ή [ ’ ] θιεηζηφο γισζζηδηθφο θζφγγνο- glottal stop  ν αέξαο δεκηνπξγεί πίεζε θάησ απ’ 

ηηο θιεηζηέο θσλεηηθέο ρνξδέο θαη κε ην απφηνκν άλνηγκά ηνπο δεκηνπξγείηαη θάηη ζαλ έθξεμε (φπσο 

ζ’ φια ηα θιεηζηά ζχκθσλα) πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ήρνπ   φηαλ βήρνπκε, ή φηαλ έρνπκε 

ιφμπγθα. 

 

Φζφγγνο ζπλεζηζκέλνο ζε κε-επξσπατθέο γιψζζεο. 

 

Ση’ αγγιηθά είλαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο απφ ηνλ εμαθνινπζεηηθφ [h]. 

Αθνχγεηαη ζην αξλεηηθφ [a ? a]  ελψ ζην θαηαθαηηθφ αθνχγεηαη ν αληίζηνηρνο εμαθνινπζεηηθφο 

[h]:  [aha]   

 

Δπίζεο ζηελ  αγγιηθή  δηάιεθην Cockney αληηθαζηζηά ην [t] αλάκεζα ζε δχν θσλήεληα,  

π.ρ. <thea’ er>    [θia’ ] =  ζέαηξν. 

 

Τέινο, ζηα ειιεληθά πξηλ απφ αξρηθφ θσλήελ γηα πνιιή έκθαζε ‘ ? άθνπ λα ζνπ πσ!’ 

 

Δπεηδή νη θσλεηηθέο ρνξδέο βξίζθνληαη κέζα ζην ιάξπγγα νη δπν απηνί  θζφγγνη πνπ παξάγνληαη 

απνθιεηζηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νλνκάδνληαη θαη ιαξπγγηθνί.  Καη νη δπν είλαη άερνη  επεηδή νη 

θσλεηηθέο ρνξδέο δελ πάιινληαη. 

 

 

5. ύμθωνα 
 

Ι. Σύμθωνο  =   ζχκ-θσλν < ζπλ+θσλήελ  πάληα καδί κε θσλήελ ( πβ. con-sonant) 

 

Σηε δηάθξηζε ησλ θζφγγσλ ζε ζχκθσλα  θαη ζε θσλήεληα  βαζίδεηαη ε ηδέα ηνπ αιθαβήηνπ απφ ηνπο 

Έιιελεο ζε αληίζεζε κε παιηφηεξα ζπιιαβηθά  ζπζηήκαηα γξαθήο. 

 

Παξαγσγή ζπκθψλσλ    δχν αξζξσηέο πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, π.ρ. ην πάλσ ρείινο πξνο ην θάησ 

ή πξνο ηα δφληηα, κέξνο ηεο γιψζζαο πξνο ην αληίζηνηρν γηα θάζε θζφγγν κέξνο ηνπ ζηφκαηνο θηι.  

Γηα ηα θσλήεληα δελ πιεζηάδνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο  ηα θσλεηηθά φξγαλα, έηζη  ν αέξαο πεξλάεη 

ειεχζεξα.  Καηά ηελ παξαγσγή ζπκθψλνπ, φκσο, δεκηνπξγείηαη εκπφδην. 

  

 Παξαδείγκαηα: 



  

 (i)  Σχκθσλα 

 

 ‘εδψ’   [δ]  άθξε γιψζζαο ειαθξά πάλσ ζηα δφληηα 

 ‘εθεί’  [c]    ξάρε ηεο γιψζζαο ζηνλ νπξαλίζθν 

 ‘θαθφ’ [k]   πίζσ κέξνο γιψζζαο ζηελ ππεξψα 

  

 (ii)  Φσλήεληα 

 

 (γηα ην [i] κφλν ηα πιάγηα ηεο γιψζζαο πάλσ ζηα δφληηα θαη  νπξαλίζθν/ ην θέληξν ηεο 

ρακεισκέλν  πεξλάεη ν αέξαο 

 γηα  ην [a]  γιψζζα ρακειά / νχηε δφληηα νχηε νπξαλίζθν 

 

 
ΙΙ. Παράμεηροι διάκριζης ζσμθώνων 

 

II. A. Σρόπος άρθρωζης    II. B. Σόπος (Θέζη) άρθρωζης 

 

II. A. Σρόπος άρθρωζης   

 

Ο ηξφπνο άξζξσζεο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο:  

 

 (ΙΙ.Α. 1) Ως προς ηη θωνή (ητηρόηηηα – παροσζία ή αποσζία θωνής) 

  

 (α) άητα   γισζζίδα αλνηρηή /ειεχζεξν πέξαζκα ηνπ αέξα/   απνπζία θσλήο:    

 

  [p]  [f]  [θ ]   [t]  [s]  [c]  [ç]  [k]   [x] 

 
 (β) ητηρά    γισζζίδα θιεηζηή / θσλεηηθέο ρνξδέο ζε παικηθή θίλεζε / παξαγσγή 

θσλήο:  

 

   [m] [b] [v] [δ] [d] [z] [n] [l] [r] [j] [ɟ] [ ɲ]  [ʎ ] [γ]  [g]  [ŋ] 

   

 (ΙΙ.Α. 2) Ως προς ηο τώρο ανηήτηζης (ρινική ή ζηομαηική κοιλόηηηα)   

 

 (α) ρινικά:  Η  ππεξψα θαηεβαίλεη   ψζηε ν εθπλεφκελνο αέξαο λα κπνξεί λα πεξάζεη πξνο ηε 

ξηληθή θνηιφηεηα, πνπ ιεηηνπξγεί σο θχξηνο ρψξνο αληήρεζεο 

 

 [m]  [n]  [ɲ]   [ ŋ] 

 

 (β) ζηομαηικά : Η ππεξψα αλεβαίλεη θαη θξάδεη ηε δίνδν ηνπ αέξα πξνο ηε ξηληθή θνηιφηεηα 

αλαγθάδνληαο ηνλ αέξα λα βγεη απφ ην ζηφκα. Τψξα ε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα  ιεηηνπξγεί σο θχξηνο 

ρψξνο αληήρεζεο.  

 

[p] [b] [f] [v]  [θ]  [δ]  [t]  [d]  [s]  [z] [l] [c] [k]  [r]  [j] [ɟ] [x] []  [g]   

 

Σεκ.: ηα ζηνκαηηθά (εθηφο απφ ηα πγξά)  ιέγνληαη θαη αποθπακηικά. 

 

 (ΙΙ.Α.3 ) Ως    προς ηην επίζτεζη  (ολική / μερική επίζτεζη) 

 



 (α) κλειζηά:   Έλαο θηλεηφο αξζξσηήο πιεζηάδεη έλαλ άιιν  θξάδνληαο πξνζσξηλά ηελ 

είζνδν ηνπ αέξα πνπ έρεη ήδε πεξάζεη απφ  ηε γισζζίδα. Αθνινπζεί νιηθή επίζρεζε, ζπκπίεζε ηνπ 

αέξα πίζσ απφ ην εκπφδην θαη θάηη ζαλ έθξεμε κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ δχν αξζξσηψλ: 

 

 [p]  [[b]  [t]  [d]   [c]  [ ɟ ]  [k]  [g]  [m]  [n]  [ɲ]   [ŋ] 

 

 Σεκ.  ηα θιεηζηά  (εθηφο απφ ηα ξηληθά ) ιέγνληαη θαη ζηιμιιαία ή  ζηιγμικά) 

  

 (β) ηριβόμενα:   Έλαο θηλεηφο αξζξσηήο πιεζηάδεη έλαλ άιιν ρσξίο πιήξεο θιείζηκν ηεο 

δηφδνπ ηνπ αέξα αιιά κε ζηέλεκα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζσιήλα :αλαηαξαρή αέξα /ηριβή ησλ κνξίσλ 

ηνπ: 

 

 [f]  [v]  [θ]  [d]  [s] [z]  []  [j]   [x]  [γ] 

 

 Σεκ.  ηα ηξηβφκελα ιέγνληαη θαη εξακολουθηηικά επεηδή κπνξνχλ λα δηαξθνχλ φζν ζέινπκε.  

 

Τγρά ζύμθωνα :  Τα πγξά  απνηεινχλ μερσξηζηή θαηεγνξία  (κάιηζηα γηα ηνλ Πεηξνχληα  (1984)  ε 

πξσηαξρηθή δηαίξεζε ησλ ζπκθψλσλ σο πξνο ηνλ ηξφπν άξζξσζεο είλαη ζε  ‘θπξίσο ζχκθσλα’           

(ζηνκαηηθά ή απνθξαρηηθά  θαη ξηληθά)  θαη  ζε   ‘πγξά’.). Τα σγρά  παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο 

κε ηα θσλήεληα  σο πξνο ην γεγνλφο φηη αθήλνπλ ηνλ αέξα λα πεξλάεη ειεχζεξα.   

 

Γηαθξίλνληαη ζε:   

 

 (i)  σγρά  πλεσρικά:   Η  άθξε ή ε ξάρε ηεο γιψζζαο δεκηνπξγεί πξνζσξηλφ εκπφδην ζηνλ 

αέξα κε ηα θαηλία [l]  ή κε ηνλ νπξαλίζθν [ʎ]. Ο αέξαο φκσο κπνξεί λα θεχγεη απφ ηα πιάγηα. 

 (ii) σγρά παλλόμενα:    Η άθξε ηεο γιψζζαο ή ηεο ζηαθπιήο ζε άιιεο γιψζζεο  ηίζεηαη 

ζε παικηθή θίλεζε απφ ηνλ εθπλεφκελν αέξα: ειιεληθφ    [r]-γηα άιιεο γιψζζεο παξαθάησ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


