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Eξετάσεις Σεπτεµβρίου 
 

Οδηγίες: Συνολικά θα γράψετε τέσσερα (4) θέµατα· επιλέξτε το (α1) ή το (α2)· 
επιλέξτε το (β1) ή το (β2). 

 
α1. Σε τι διαφέρει το /p/ από το /t/ (/pónos/~ /tónos/); από το /k/ (/pónos/ ~ /kónos/); από το /f/ 

(/pónos/ ~ /fónos/); Ως προς τι µοιάζουν αυτά τα ζεύγη φωνηµάτων; Ως προς τι µοιάζουν τα 
/p, t, k/; Εξηγήστε γιατί η οµάδα /p, t, k/ είναι «φυσικότερη» από την οµάδα /f, t, k/. 
(Απαντήστε στα ερωτήµατα αυτά κάνοντας χρήση διακριτικών χαρακτηριστικών.) 

α2. Μεταγράψτε φωνητικά και φωνολογικά το κείµενο που σας δίνεται παρακάτω (δεν 
χρειάζεται να βάλετε τόνους). Στη συνέχεια  γράψτε έναν (1) φωνολογικό κανόνα (όποιον 
εσείς θέλετε) µε βάση τον οποίο η φωνητική παράγεται από τη φωνολογική παράσταση: 
 Σ’ αγαπώ µ’ όλα τ’ άστρα  
 του βαθιού µου ουρανού.  
 Στήσου, αγάπη µου πλάστρα,  
 στο θαµπό µου το νου,  
 και των ίσκιων το σµάρι  
 βουΐζει γύρω σου, ω πώς!  
 από σε για να πάρει  
 τη µορφή και το φως. (Κ. Παλαµάς) 

 
β1.  Σε τι διαφέρει η αντίληψη του σηµείου στον Saussure από την αντίληψη που εκφράζεται µε 

το «σηµειακό τρίγωνο»; Για ποιους λόγους ο Saussure παραλείπει τις σχέσεις 
αναφοράς/δήλωσης και «παράστασης»/«αντιπροσώπευσης»; Για ποιους λόγους ασκεί κριτική 
στην «ονοµατοθετική αντίληψη» της γλώσσας; 

β2.  Στα Μαθήµατα Γενικής Γλωσσολογίας o Saussure χρησιµoπoιεί µια διάσηµη παρoµoίωση· 
συγκρίvει τη γλώσσα µε µια παρτίδα σκάκι. Εξηγήστε τη σκoπιµότητα αυτής της σύγκρισης 
πρoσδιoρίζovτας τι απoκαλύπτει για τη µελέτη της γλώσσας (συγχρονική και διαχρονική). 
Υπάρχoυv στα Μαθήµατα Γεvικής Γλωσσoλoγίας άλλες συγκρίσεις, παρoµoιώσεις ή 
µεταφoρές πoυ vα εvισχύoυv τη σύγκριση µε το σκάκι;  

 
γ. Ρήµα «ράβω». Ελέγξτε την κατανοµή των τριών αλλοµόρφων /rav-/, /rap-/, /raf-/ και 

προσδιορίστε ποιος είναι ο βασικός τύπος. Αιτιολογήστε την άποψή σας. 
 
δ. Με βάση τις αρχές και τα πορίσµατα της νεότερης γλωσσολογίας, αξιολογήστε τους 

ακόλουθους ισχυρισµούς: 
1. Η νοηµατική δεν είναι γλώσσα, λόγω του µη φωνητικού της χαρακτήρα 
2. Εκφράσεις όπως «την ψάχνω», «τη βρίσκω», «την ακούω», «τα παίρνω (στο κρανίο)» 

είναι α-νόητες (χωρίς νόηµα), γιατί η αντωνυµία δεν αναφέρεται σε κάτι συγκεκριµένο 
3. Αφού η γλώσσα αποτελείται από συµβάσεις, ο καθένας µπορεί να µιλάει όπως θέλει 
4. Η γλώσσα είναι το σύνολο των λέξεών της 
5. Η γλωσσολογία διδάσκει την καλή και σωστή χρήση των λέξεων. 

 
 
 
 

Καλή  επ ι τ υ χ ί α !  


