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Κώστας Δ. Ντίνας 
ΦΛΩΡΙΝΑ  



Σκοπός του µαθήµατος

Γνωριµία µε βαθύτερες πτυχές της δοµής και της 
λειτουργίας των γλωσσών και ιδιαίτερα της νέας 
ελληνικής. 

Κατανόηση της φωνητικής, φωνολογικής και 
µορφολογικής δοµής της σύγχρονης νέας ελληνικής 
γλώσσας.  

Κατανόηση του τρόπου σχηµατισµού των φωνητικών, 
φωνολογικών και µορφολογικών δοµών της γλώσσας 
στα νήπια. 

Ευαισθητοποίηση στους τρόπους διδακτικής 
προσέγγισης της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. 
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ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η σύγχρονη Γλωσσολογία από τους Aµερικανούς και 
Ευρωπαίους δοµιστές γλωσσολόγους 

έργο- σταθµός: «Μαθήµατα Γενικής Γλωσσολογίας» του 
Ferdinand de Saussure, 1916 

συγχρονική στροφή στη µελέτη, ανάλυση και 
περιγραφή των γλωσσών 
οφείλεται σε απόψεις του Saussure, σύγχρονων, 

µεταγενέστερων γλωσσολόγων 
τις βασικές θεωρητικές αρχές της σύγχρονης 

Γλωσσολογίας, οι πιο σηµαντικές:
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α) H γλώσσα θεωρείται σύστηµα, 
οργανωµένο σύνολο από αλληλοεξαρτώµενα 

φωνολογικά, µορφοσυντακτικά και λεξιλογικά 
στοιχεία 

δύο ειδών σχέσεις:  
ι) παραδειγµατικές, µεταξύ όλων των γλωσσικών στοιχείων 

που, χωρίς να είναι παρόντα, θα µπορούσαν να 
βρίσκονται στο ίδιο γλωσσικό περιβάλλον και  

ιι) συνταγµατικές, µεταξύ των γλωσσικών στοιχείων που 
είναι παρόντα σε ένα εκφώνηµα.  

Η διερεύνηση των σχέσεων αυτών τη δυνατότητα να βρούµε 
τη θέση και τον ρόλο κάθε γλωσσικού στοιχείου µέσα στο 
γλωσσικό σύστηµα.
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β) H γλώσσα είναι ένα δισδιάστατο στοιχείο: 

είναι ταυτόχρονα και νοητικό σύστηµα (langue) και 
πραγµάτωση (parole).  

Το πρώτο είναι κοινωνικό προϊόν, ενώ το δεύτερο είναι 
ατοµικό προϊόν  
Η περιγραφή µιας γλώσσας, για να φτάσει στην περιγραφή 

του συστήµατος, βασίζεται στις ατοµικές πραγµατώσεις.
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γ) Η γλώσσα έχει δύο πλευρές: 

την προφορική και τη γραπτή.  
σύγχρονη Γλωσσολογία: έµφαση στη µελέτη της 

προφορικής πλευράς  
η ιστορική Γλωσσολογία: έµφαση στη γραπτή πλευρά.  
σήµερα: σοβαρά υπόψη η προφορική πλευρά χωρίς να 

αγνοείται η γραπτή.
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δ) Η γλώσσα αποτελείται από γλωσσικά σηµεία

δύο πλευρές:  
το σηµαίνον, που ταυτίζεται µε τη µορφή,  
και το σηµαινόµενο, που ταυτίζεται µε το περιεχόµενο του 

σηµείου.  
Το σηµαίνον και το σηµαινόµενο είναι άρρηκτα δεµένα 

µεταξύ τους για τους χρήστες της γλώσσας.
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ε) H γλώσσα αρθρώνεται σε δύο επίπεδα: 

ι) της πρώτης άρθρωσης: αφορά τις σηµασιολογικές και 
φωνητικές µονάδες µε τις οποίες µεταδίδονται τα 
δεδοµένα τις εµπειρίας µας (π.χ. λέξεις) και 

ιι) της δεύτερης άρθρωσης: αφορά τις καθορισµένου 
αριθµού σε κάθε γλώσσα διακριτές και διαδοχικές 
µονάδες,  
που συµβάλλουν στο να διακρίνουν τις µονάδες της πρώτης 

άρθρωσης µεταξύ τους (π.χ. φωνήµατα).
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Η γλώσσα

σύνθετο φαινόµενο - δύσκολη η προσέγγιση, 
περιγραφή και ανάλυσή της, πβ. τυφλοί- ελέφαντας 

Γι’ αυτό η Γλωσσολογία υποσυστήµατα (επίπεδα):  
Φωνητική,  
Φωνολογία,  
Μορφολογία, 
Σύνταξη,  
Σηµασιολογία-Λεξιλόγιο, και  
Πραγµατολογία. 
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Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης 1/2

Η Φωνητική έχει ως αντικείµενο τις µονάδες που 
αποτελούν τον προφορικό λόγο (φθόγγοι) και τις 
µεταξύ τους σχέσεις. 

Η Φωνολογία έχει ως αντικείµενο τις µονάδες του 
προφορικού λόγου που έχουν διακριτική λειτουργία 
(φωνήµατα), λειτουργούν δηλαδή µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
να διαφοροποιούν µεταξύ τους όµοιες κατά τα άλλα 
λέξεις µέσα στην ίδια γλώσσα. 

Η Μορφολογία µελετά τις µικρότερες µονάδες µε σηµασία 
(µορφήµατα) και εξετάζει τους τρόπους σχηµατισµού 
των λέξεων.

12



Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης 2/2

Η Σύνταξη ασχολείται µε τις σχέσεις που διέπουν τα 
γλωσσικά στοιχεία στον λόγο. 

Η Σηµασιολογία και το Λεξιλόγιο έχουν ως αντικείµενο 
το περιεχόµενο των λέξεων και των προτάσεων. 

Η Πραγµατολογία εξετάζει τη σχέση των εκφωνηµάτων 
µε τις κοινωνικές περιστάσεις.
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: Ο ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ

στην καθηµερινή επικοινωνία συνήθως το βιβλίο που 
περιγράφει τους κανόνες που διέπουν µια γλώσσα  

ή λιγότερο συχνά το σύνολο των κανόνων στους 
οποίους στηρίζεται µια γλώσσα  

ή και ―πιο ειδικά― το σύνολο των κανόνων που 
αναφέρονται στη σωστή χρήση της γλώσσας 

πβ. και µεταφορική έννοια: «γραµµατική του 
κινηµατογράφου» ή «γραµµατική του σώµατος» κτλ.  

κάτι κοινό: στους κανόνες ενός συστήµατος.

14



Ο όρος έχει µια πολύ µακρά παράδοση

αρχίζει από την κλασική αρχαιότητα = την ενασχόληση 
µε τα γραπτά σύµβολα της γλώσσας, τα γράµµατα 
(άλλωστε η λέξη είναι παράγωγο της λέξης γράµµα),  

η διδασκαλία της σήµαινε τη διδασκαλία της 
κατανόησης και παραγωγής των γραµµάτων, την 
ανάγνωση δηλαδή και τη γραφή 
πβ. «Τέχνη Γραµµατική», του Διονύσιου του Θράκα που 

εκδόθηκε γύρω στο 100 π.Χ. = τέχνη (δεξιότητα) της 
ανάγνωσης λογοτεχνικών κειµένων και της γραφής.
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Στην αλεξανδρινή εποχή 

περιγραφή των κανόνων µιας γλώσσας µε σκοπό τη 
«συµµόρφωση» των χρηστών, περιγραφή + ρύθµιση 

η εκπαίδευση σε όλο τον δυτικό κόσµο κυρίως 
ρυθµιστικό χαρακτήρα  

η γραµµατική ανάλυση βοηθός της φιλολογικής 
επιστήµης 

σε αυτήν την κατεύθυνση και οι Ρωµαίοι γραµµατικοί 
(Ουάρων, Κοϊντιλιανός, Πρισκιανός) αλλά και η 
εκπαίδευση των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, 
όπου κυριαρχούσε έως τον 18ο αι. η διδασκαλία της 
αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας. 

16



Κατά τη µεσαιωνική εποχή, 

άρχισε να διαµορφώνεται και µια πιο θεωρητική και 
φιλοσοφική διάσταση = επιστήµη της γλώσσας 

αντίληψη περί «καθολικών» της γλώσσας, πβ. 
αριστοτελική άποψη για ταύτιση γλώσσας- σκέψης 

παραµένει και σήµερα (πβ. Γενετική-Μετασχηµατιστική 
Γραµµατική N. Chomsky) 

κατά καιρούς και στη διδασκαλία της Γραµµατικής των 
γλωσσών, πβ. πρότυπη γλώσσα, γενικοί κανόνες, 
καθολικότητα των γλωσσών και δοµική οµοιότητα 
µεταξύ τους
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Τον 18ο αι. στη δυτική Ευρώπη Γραµµατικές, 

εγχειρίδια για τη διδασκαλία κυρίως των εθνικών 
γλωσσών, χωρίς βέβαια να αγνοείται και η 
διδασκαλία στοιχείων της λατινικής 

στόχευαν στην εκµάθηση της «σωστής» προφοράς, των 
κανόνων της ορθογραφίας και των µορφολογικών 
κυρίως κανόνων της διδασκόµενης γλώσσας.  
πβ. Γραµµατική του Lhomond µε τίτλο «Elements de la 

grammaire françoise» (1780) 
έµφαση στη µικροδοµή, κάτι που συνεχίστηκε σχεδόν 

σε όλη την Ευρώπη µέχρι και τη δεκαετία του 1960.
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Στις αρχές του 19ου αι. ανακαλύφτηκε 

η συγγένεια της σανσκριτικής µε τη λατινική, την 
ελληνική και τις τευτονικές γλώσσες > στην υπόθεση 
για ύπαρξη µιας κοινής µητέρας γλώσσας  

µέθοδοι για τη διερεύνηση της ιστορικής διαµόρφωσης 
των γλωσσών και της µεταξύ τους σύγκρισης 

η µελέτη της γλώσσας ιστορική διάσταση, πβ. ιστορική 
Γραµµατική 

έµφαση στην καταγωγή των λέξεων (ετυµολογία) και 
στην ιστορική διαµόρφωση γλωσσικών µορφών και 
συντακτικών σχηµάτων (απαρέµφατο → ειδική 
πρόταση κτλ.)
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Τον 20ο αι. µεγάλος αριθµός όρων

Γενετική Γραµµατική, Λειτουργική Γραµµατική, 
Δοµιστική Γραµµατική κτλ.  

σύνολα θεωρητικών αρχών για την περιγραφή της 
γλώσσας 

παράλληλα διατηρείται η έννοια της Γραµµατικής ως 
δραστηριότητας και ως εργαλείου που περιγράφει 
τους κανόνες που διέπουν µια γλώσσα  

έτσι η παραδοσιακή Γραµµατική τρεις τοµείς: 
φθογγολογικός, λεξιλογικός (ή ετυµολογικό), 
τυπολογικός ―απέξω ο συντακτικός και ο 
σηµασιολογικός τοµέας
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Σήµερα η Γραµµατική ως όρος σηµαίνει 

το σύνολο των κανόνων µιας γλώσσας στους τοµείς  
της Φωνητικής,  
της Φωνολογίας,  
της Μορφολογίας, 
της Σύνταξης,  
της Σηµασιολογίας-Λεξιλογίου και  
της Πραγµατολογίας
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Νεοελληνική Γλώσσα: Βασικά χαρακτηριστικά 1/3

Ονοµασίες: Κοινή Νέα Ελληνική, Νέα Ελληνική, Νεοελληνική 
γλώσσα 

Οµιλείται από 13-14 εκατοµ. άτοµα: 11 σε Ελλάδα και Κύπρο, τα 
υπόλοιπα οµογενείς: Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Γερµανία 
αλλά και αλλού. 

Είναι ινδοευρωπαϊκή γλώσσα- ιστορία 3.500 χρόνων 
οι απαρχές της: προελληνική ή πρωτοελληνική / η κρητο-

µυκηναϊκή (πήλινες πινακίδες σε Γραµµική Β, 13ο αι. π.Χ.) 
µέχρι τον 3ο αι. π.Χ. όχι µια κοινή γλώσσα, αλλά σε ένα σύνολο 

από διαλέκτους 
από τον 5ο αι. π.Χ. η αττική διάλεκτος κύρος και µεγάλη 

διάδοση / διεθνοποίηση / αττικισµός
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Νεοελληνική Γλώσσα 2/3

πριν από τη δηµιουργία του νέου ελληνικού κράτους διάφορες 
διαλέκτους, όπως τα πελοποννησιακά, τα κρητικά, τα 
κυπριακά, τα ποντιακά, τα επτανησιακά κ.ά. 

ανάγκη υιοθέτησης κοινού γλωσσικού οργάνου, αρχικά 
αρχαΐζουσα ΝΕ γλώσσα, στη συνέχεια Καθαρεύουσα 

παράλληλα µια γλωσσική µορφή της νέας ελληνικής, Δηµοτική, 
υιοθετήθηκε ως επίσηµη το 1976. 
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Νεοελληνική Γλώσσα 3/3

Έχει πολλά κοινά στοιχεία µε την αρχαία ελληνική. 
Έχει δεχτεί αρκετές επιδράσεις (τουρκικά, γαλλικά, αγγλικά 

κ.ά.). 
Παρουσιάζει διαλέκτους και ιδιώµατα. 
Πέρασε µια µεγάλη εποχή γλωσσικής διφυΐας (διγλωσσίας) 

[Καθαρεύουσα-Δηµοτική]. 
Η γραφή της διαφέρει από τη γραφή πολλών δυτικών γλωσσών.
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Η Φωνητική / έννοια του φθόγγου          29

ο τοµέας της Γλωσσολογίας που µελετά, περιγράφει και 
αναλύει τους φθόγγους 

φθόγγοι: οι ήχοι που παράγουν µε τα φωνητικά τους 
όργανα οι άνθρωποι για να µιλήσουν µια γλώσσα.  

γλωσσικές µονάδες που τα βασικά ακουστικά τους 
χαρακτηριστικά προέρχονται από αναγωγή των 
ιδιαίτερων ηχητικών χαρακτηριστικών στον «µέσο 
όρο» της προφοράς του µεγαλύτερου µέρους των 
οµιλητών/τριών µιας γλώσσας.  

διαθέτουν αρθρωτικά (κλειστά, ανοιχτά, χειλικά κτλ.) και 
ακουστικά (ένταση, ύψος, διάρκεια, χροιά) 
χαρακτηριστικά.
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Ιστορία της Φωνητικής 1/4

Η Φωνητική άρχισε να εµφανίζεται µεταξύ 1850 και 1875  
Οι Ινδοί γραµµατικοί περιέγραψαν τους φθόγγους και 

έκαναν λόγο για τις διαδικασίες άρθρωσης των 
φθόγγων.  

Οι  αρχαίοι Έλληνες έκαναν µια πρώτη διάκριση των 
φθόγγων σε φωνηεντικούς και συµφωνικούς και των 
συµφωνικών φθόγγων σε στιγµιαίους και 
εξακολουθητικούς.  

Οι Στωικοί διέκριναν στο γράµµα τη φωνητική του αξία, 
την οπτική του παράσταση και την ονοµασία του. 
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Ιστορία της Φωνητικής 2/4
Στην «Τέχνη Γραµµατική»  γίνεται αναφορά σε σύµφωνα, 

φωνήεντα, ηµίφωνα, διφθόγγους και σε διακρίσεις των 
συµφώνων σε δασέα, ψιλά και µέσα.  

Οι Ρωµαίοι συνέχισαν στη φωνητική ανάλυση τους 
αρχαίους Έλληνες  

Τα χρόνια του Μεσαίωνα µέχρι την Αναγέννηση η µελέτη 
της Φωνητικής για τη συγκρότηση αλφαβήτων, 
αντιστοίχιση γραµµάτων µεταξύ γλωσσών µε βάση τα 
φωνητικά χαρακτηριστικά, πβ. κυριλλικό αλφάβητο, µε 
βάση το ελληνικό.  

Τον 8ο αι. µ. Χ.(Αbû Halim) περιγραφή των 28 γραµµάτων 
του αραβικού αλφαβήτου µε βάση τα αρθρωτικά 
χαρακτηριστικά των φθόγγων 
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Ιστορία της Φωνητικής 3/4

Τον 16ο αι. µ.Χ.,  Άραβες γραµµατικοί, ανέλυσαν την 
αραβική περιγράφοντας τα όργανα του φωνητικού 
µηχανισµού και µε βάση αυτά τον τόπο και τον τρόπο 
άρθρωσης των φθόγγων. 

Στις αρχές του 18ου αι. µ.Χ.  άρχισαν να εµφανίζονται οι 
πρώτες επιστηµονικές µελέτες στη Φωνητική µε 
αποτέλεσµα τη συγκρότηση  (1887) του πρώτου Δ.Φ.Α. 

Από τα µέσα του 19ου αι. µ.Χ. ο τοµέας της Φωνητικής 
απέκτησε έναν πειραµατικό χαρακτήρα (Πειραµατική 
Φωνητική)
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Ιστορία της Φωνητικής 4/4

Μέσα στον 20ό αι. η Φωνητική  απέκτησε  επιστηµονικό-
τερη υπόσταση και βοήθησε στην ανάπτυξη της 
Φωνολογίας.  

Στα τέλη του 20ού αι. και στις αρχές του 21ου η 
Πληροφορική άνοιξε νέες προοπτικές στον τοµέα της 
Φωνητικής. 
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Τοµείς και κλάδοι της Φωνητικής 1/2

Ανάλογα λοιπόν µε το σηµείο µελέτης  
Αρθρωτική Φωνητική (γλωσσολογία): 

Εξετάζει την παραγωγή των φθόγγων από τα όργανα του 
φωνητικού µηχανισµού και µελετά τον τόπο όπου 
αρθρώνονται και τον τρόπο µε τον οποίο παράγονται. 

Ακουστική Φωνητική (τοµέας της Φυσικής): 
Είναι ο τοµέας που εξετάζει τους φθόγγους από τη στιγµή 

που παράγονται από τον ποµπό έως τη στιγµή που 
προσλαµβάνονται από τον δέκτη. Η εξέταση των φθόγγων 
γίνεται ως προς  την ένταση, το ύψος, τη διάρκεια και τη 
χροιά.
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Τοµείς και κλάδοι της Φωνητικής 2/2

Ακροατική (ή αντιληπτική) Φωνητική: 
Εξετάζει το αποτέλεσµα που προκύπτει στον δέκτη από την 

πρόσληψη των φθόγγων τόσο από πλευρά καθαρά 
ακουστική όσο και από πλευρά νοητική.  

Ανάλογα µε τις πλευρές από τις οποίες εξετάζει η 
Φωνητική τους φθόγγους διακρίνεται σε: συγχρονική (ή 
περιγραφική), διαχρονική (ή ιστορική), πειραµατική, 
συγκριτική, γενική και ειδική.
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Ο φωνητικός µηχανισµόςΤο σύνολο των 
οργάνων που 
συµµετέχουν 
άµεσα ή και 
έµµεσα στην 
παραγωγή 
προφορικού λόγου.  

Τα όργανα αυτά 
επιτελούν 
πρωταρχικά 
λειτουργίες που 
συνδέονται µε την 
αναπνοή και τη 
σίτιση και 
δευτερευόντως µε 
την παραγωγή 
προφορικού λόγου. 
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Τα φωνητικά όργανα

1. στοµατική κοιλότητα  
2. ρινική κοιλότητα  
3. πάνω χείλος  
4. δόντια  
5. φατνία  
6. ουρανίσκος 
7. υπερώα 
8. σταφυλή 
9. κάτω χείλος 
10. γλώσσα
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11. άκρη γλώσσας  
12. προράχη γλώσσας 
13. ράχη γλώσσας 
14. πίσω µέρος γλώσσα 
15. ρίζα γλώσσας  
16. επιγλωσσίδα 
17. φάρυγγας 
18. λάρυγγας 
19. φωνητικές χορδές 
20. γλωσσίδα 
21. οισοφάγος 



Παραγωγή του προφορικού λόγου 1/3

Πολύ βασικό ρόλο οι πνεύµονες 
µε την εισπνοή διοχετεύεται αέρας, µε την εκπνοή, ο 

αέρας περνάει από τον λάρυγγα, όπου οι φωνητικές 
χορδές, και απολήγει στη στοµατική ή τη ρινική 
κοιλότητα.  

οι περισσότεροι φθόγγοι κατά την εκπνοή  
ορισµένοι (αφρικανικών κυρίως γλωσσών), µε εισπνοή 

του αέρα. 
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Οι φωνητικές χορδές 1/2

δύο µεµβράνες στον λάρυγγα, ανάµεσα περνά ο αέρας 
από τους πνεύµονες 

ανάµεσά τους µια σχισµή, η γλωσσίδα 
όταν πλησιάζουν, η γλωσσίδα κλείνει και οι φωνητικές 

χορδές πάλλονται, παράγονται οι ηχηροί φθόγγοι 
όταν αποµακρύνονται, η γλωσσίδα ανοίγει, περνάει ο 

αέρας, παράγονται οι άηχοι φθόγγοι 
µετά τις χορδές ο αέρας περνάει από τον φάρυγγα, που 

ενώνει τον λάρυγγα µε την στοµατική και τη ρινική 
κοιλότητα. 
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Οι φωνητικές χορδές 2/2
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Παραγωγή του προφορικού λόγου 2/3
στη στοµατική κοιλότητα η γλώσσα, έξι µέρη: 

άκρη, προράχη, ράχη, πίσω µέρος, ρίζα και επιγλωσσίδα.  
συµµετέχουν στην παραγωγή φθόγγων 
το πάνω µέρος της στοµατικής κοιλότητας σε δύο µέρη: 

στον ουρανίσκο και την υπερώα 
ο ουρανίσκος πάνω από τα φατνία 
η υπερώα καταλήγει στη σταφυλή, η οποία ανοίγει τη 

δίοδο του αέρα προς τη ρινική κοιλότητα, για να 
παραχθούν ρινικοί φθόγγοι.  

τα υπόλοιπα όργανα (δόντια, χείλη) συµµετέχουν στην 
παραγωγή οδοντικών και χειλικών φθόγγων.
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Παραγωγή του προφορικού λόγου 3/3

Όταν ο αέρας από τα πνευµόνια στην έξοδο της 
στοµατικής κοιλότητας χωρίς εµπόδιο, τότε 
φωνηεντικοί φθόγγοι, αλλιώς οι συµφωνικοί φθόγγοι.  

Τα παραπάνω φωνητικά όργανα:  
παθητικοί αρθρωτές: το πάνω χείλος, τα δόντια, τα φατνία, ο 

ουρανίσκος, η υπερώα και ο φάρυγγας 
ενεργητικοί αρθρωτές: το κάτω χείλος, η γλώσσα, η σταφυλή 

και οι φωνητικές χορδές. 
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Οι κατηγορίες των φθόγγων

σε όλες τις γλώσσες δύο κατηγορίες, σε αγκύλες ([]), 
π.χ. [e], [k]  

τα φωνήεντα: παράγονται από τον αέρα από τους 
πνεύµονες, πάλλει τις φωνητικές χορδές και βγαίνει 
από τη στοµατική ή ρινική κοιλότητα χωρίς εµπόδιο.  

τα σύµφωνα: µε τη δηµιουργία εµποδίου κατά την έξοδο 
του αέρα προς τη στοµατική κοιλότητα ή, σε πολύ 
λίγες περιπτώσεις, κατά την εισπνοή του αέρα. 
Γίνονται αντιληπτά στον λόγο µε τη συνοδεία ενός 
φωνήεντος.
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Τα φωνήεντα

βασικό χαρακτηριστικό τους η ηχηρότητα· τρία κριτήρια 
διάκρισης:  
α) ο βαθµός ανοίγµατος της γλώσσας: Ανοιχτά, Ενδιάµεσα, 

Κλειστά 
β) η θέση της γλώσσας: Μπροστινά, Κεντρικά, Οπίσθια 
γ) το σχήµα των χειλιών: Στρογγυλά, Μη στρογγυλά 

και άλλες κατηγορίες:  
µακρόχρονα / βραχύχρονα (πβ. αρχαία ελληνικά),  
ρινικά φωνήεντα (πβ. γαλλικά, πορτογαλικά, πολωνικά) 

οι φθόγγοι ανάµεσα σε φωνήεν και ουρανικό σύµφωνο 
([i], [u] - [j]) ονοµάζονται ηµίφωνα, πβ. [y]. 
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Το φωνηεντικό τραπέζιο
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Μπροστινά Κεντρικά Οπίσθια

Κλειστά i y ! "    #    u

   $ % &        

Ηµίκλειστα     e   ø    '  (    )     o

  *

Ηµιανοιχτά           +        œ         ,        ,    -     .

         æ /

Ανοιχτά           a        0    1     2

ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ



Τα σύµφωνα

δύο κριτήρια:  
α) τον τόπο (του φωνητικού µηχανισµού) όπου αρθρώνονται 

και β) τον τρόπο µε τον οποίο αρθρώνονται.
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α) Τόπος άρθρωσης

Διχειλικά  
Χειλοδοντικά 
Οδοντικά (ή 

γλωσσοδοντικά) 
Φατνιακά (ή 

γλωσσοφατνιακά)  
Φατνοουρανικά (ή 

προουρανικά) 
Ανακεκαµµένα
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Ουρανικά 
Υπερωικά  
Σταφυλικά 
Φαρυγγικά  
Γλωσσιδικά 



β) Τρόπος άρθρωσης
τρεις παράγοντες:  

α) την παρουσία ή απουσία φωνής: ηχηρά / άηχα  
β) χώρος εξόδου του εκπνεόµενου αέρα: στοµατικά / ρινικά,  
γ) ολικός ή µερικός φραγµός του εκπνεόµενου αέρα: 

κλειστά / τριβόµενα. 
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Άηχα  
Ηχηρά 
Στοµατικά 
Ρινικά 
Κλειστά (ή στιγµικά) 
Τριβόµενα (ή εξακολουθητικά) 
Πλευρικά 
Παλλόµενα 
Προσεγγιστικά

Διπλά (ή διπλασιασµένα) 
Δασέα 
Κλικ 
Χειλοϋπερωικά 
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Τόπος  
άρθρωσης 

Τρόπος 
άρθρωσης

Διχειλικ
ά

Χειλοδον
τικά

Οδοντι
κά

Φατνι
ακά

Φατνο
ουρανι
κά

Ανακε
καµµέ
να

Ουραν
ικά

Υπερω
ικά

Σταφυ
λικά

Φαρυγ
γικά

Γλωσσ
ιδικά

Εξωθητικά 
κλειστά  p  b  t    d  3   4  c    5  k   6  q  7  8

Ρινικά m 9 n : ; <      =
Παλλόµενα > r      ?
Παλλόµενα 
ακαριαία       @ A B

Τριβόµενα  C   D  f   v  θ  E  s   z  F   G  H   I  J   K  x   )  L  M  N   O  h  P
Πλευρικά 
τριβόµενα

 Q   R
Προσεγγιστικά S T U j V
Πλευρικά 

προσεγγιστικά l W X Y

ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ



47

Z άηχο, χειλοϋπερωικό, τριβόµενο
w ηχηρό, χειλοϋπερωικό, προσεγγιστικό
[ ηχηρό, χειλοουρανικό, προσεγγιστικό
\ άηχο, επιγλωττιδικό, τριβόµενο
O ηχηρό, επιγλωττιδικό, τριβόµενο
] επιγλωττιδικό, εξωθητικό κλειστό

^   _ φατνοουρανικά τριβόµενα
` φατνιακό, πλευρικό, µονοπαλλόµενο
P ταυτόχρονο F και x
a διχειλικό κλικ

ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

Σηµείωση: Τα προστριβόµενα και οι διπλές αρθρώσεις αναπαριστώνται 
µε δύο σύµβολα που συνδέονται από πάνω µε µια περισπωµένη.



Τα Φωνητικά Αλφάβητα
οι πρώτες προσπάθειες στη δηµιουργία συµβόλων που να 

µην έχουν σχέση µε τις παραστάσεις των γραµµάτων, ώστε 
να µη δηµιουργείται σύγχυση  

καλύτερη λύση η χρήση καταρχήν συµβόλων της λατινικής 
αλφαβήτου και στη συνέχεια της ελληνικής ή ακόµη και η 
χρήση άλλων συµβόλων 

διάφορα φωνητικά αλφάβητα - επικράτησε το Διεθνές 
Φωνητικό Αλφάβητο (International Phonetic Alphabet) της 
Διεθνούς Εταιρείας Φωνητικής (International Phonetic 
Association).  

δύσκολο σε έντυπα των τυπογραφείων.  
µε τη γενίκευση των Η/Υ η χρήση τους καθολική από τους 

ειδικούς. 
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Η φωνητική της Νέας Ελληνικής

Οι φθόγγοι της Νέας Ελληνικής
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Μπροστινά Κεντρικά Οπίσθια

  i                         u  Κλειστά

                           e   o Ενδιάµεσα

a Ανοιχτά

Μη στρογγυλά Στρογγυλά

Τα φωνήεντα

συµπεριλαµβάνεται και το ηµίφωνο [y]: µπροστινό, κλειστό, µη στρογγυλό φωνήεν  
Η προφορά του αντίστοιχη του [i], αλλά πιο βραχεία, πάντα άτονο δίπλα σε φωνήεν 
µε το οποίο αποτελεί µία συλλαβή (δίφθογγος), π.χ. [aytòs] «αητός», [koròyδo] 
«κορόιδο».
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     Τόπος 
           άρθρωσης 

 Τρόπος 
   άρθρωσης 

Διχειλικά Χειλοδοντικά Οδοντικά Φατνιακά Φατνιακά - συριστικά Ουρανικά Υπερωικ
ά

Κλει-  
   στά

άηχα p t (ts) c k

ηχηρά b d (dz) j g

Τριβό-  
  µενα

άηχα f θ s J L

ηχηρά v E z j )

Ρινικά m 9 n ; <

Πλευρικά l X
Παλλόµενο r

Τα σύµφωνα

Τα [ts] και [dz] σε παρένθεση, γιατί από ορισµένους αναλυτές ερµηνεύονται ως ένας 
φθόγγος και από άλλους ως δύο φθόγγοι, δηλαδή [t]+[s] και [d]+[z] αντίστοιχα. 
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     Τόπος 
           άρθρωσης 

 Τρόπος 
   άρθρωσης 

Χειλικά Οδοντικά Φατνιακά - συριστικά Ουρανικά Υπερωικ
ά

Κλει-  
   στά

άηχα p t (ts) c k

ηχηρά b d (dz) 5 g

Τριβό-  
  µενα

άηχα f θ s J L

ηχηρά v E z j )

Ρινικά m n ; <

Πλευρικά l X
Παλλόµενο r

Τα σύµφωνα 2

Τα [ts] και [dz] σε παρένθεση, γιατί από ορισµένους αναλυτές ερµηνεύονται ως ένας 
φθόγγος και από άλλους ως δύο φθόγγοι, δηλαδή [t]+[s] και [d]+[z] αντίστοιχα. 
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ΦΘΟΓΓΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

[a] θάλασσα

[e] ηµέρα, παιδί

[i] πολύ, είδε

[o] χώµα, νόµος

[u] ουρανός

[y] αηδόνι

Αντιστοιχία φθόγγων - γραµµάτων
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ΦΘΟΓΓΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
[p] πολύ
[t] τόµος
[c] κερί
[k] κόρη
[b] µπορώ
[d] άντρας

[5] εγκαίνια

[g] αγκάθι
[f] φως, αυτός
[θ] θεός
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[E] δρόµος

[s] πίσω
[J] χέρι

[L] έχω

[v] οβίδα, αυλή
[z] ζωή, κόσµος
[j] γέρος
[γ] γάλα
[m] µόνος

[9] άµφια
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[n] -νέος

[;] -νιάτα

[<] -αγκάθι

[l] -έλα

[X] -ήλιος

[r] -ρήµα

[ts] -τσίχλα

[dz] -τζάµπα



τέλος
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