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Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε. 
Εαρινό εξάµηνο 2004 
Σ. A. Μοσχονάς, Γενική Γλωσσολογία 

11 Μαΐου 2004 
 

∆ιεθνές φωνητικό αλφάβητο � International Phonetic Alphabet (IPA) 
 
Φωνήεντα 
[i]  τι, ίδιος, σήµερα, ήλιος, ύστερα, είπα, οικογένεια 
[e]  εγώ, αίσιος, έτσι, εύχοµαι, µέση 
[a]  άµα, αύριο, αφήνω, αυτοκίνητο, άνεµος 
[o]  όλο, όµως, ώσπου, όνειρο, κακώς 
[u]  ούτε, κουλούρι, δουλεύω, πουλάω, κουβέντα 

  µπροστινά    πισινά 
 
 ψηλά  i     u  
 
         στρογγυλά 
 µεσαία   e    o 
 
 
 χαµηλά     a 
 
Σύµφωνα 
[k]  καλός, κάνω, κοστίζω, κουδούνι, κουβέντα, κρασί, κλέφτης 
[c] ή [k′] κερί, κυρία, κέρµα, σκιά, πακέτο, ανακοίνωση 
[x]  χάνω, χαρά, χρώµα, χουζούρι, χωράφι, χρυσός, χλωµός 
[ç]  χέρι, άχυρο, χείλια, χαιρετώ, ποιος 
[γ]  γάλα, γόµα, γούστο, γραµµάριο, αγράµµατος 
[j] ή [γ′] γέρος, γυναίκα, γιασεµί, άγιος, καινούριος, βιάζοµαι 
[g]  γκαράζ, γκρίνια, εγκάθετος, γκρεµός, εγγόνι, έναν≈≈≈≈καφέ 
[Ô] ή [g′] γκέµι, γκισέ, αγγινάρα, αγκύλωση, εγκύκλιος 
[b]  µπαίνω, εµπρός, εµπίπτω, εµποδίζω, στον≈≈≈≈Πειραιά [mb] 
[d]  άντε, λεβέντης, έντερα, δεν≈≈≈≈τέλειωσε [nd] 
[f]  φωτιά, φυσάω, φαγητό, έµφραγµα, αυτός, ευτυχώς 
[v]  βάρκα, βαστώ, βρέφος, βοήθεια, αύριο 
[p]  προς, πατέρας, πιο, σπουργίτι 
[t]  τέρας, τρία, ταραχή, έτσι 
[θ]  θαύµα, θεός, αριθµός, κάθοµαι, άνθρωπος, όρθιος 
[ð] ή [δ] δόντι, δέντρο, δάσος, δίνω, δρόµος, άδεια 
[s]  σωστός, σύρµα, σωτηρία, αίσχος, σπάνιος 
[z]  ζάλη, ζέστη, ζόρι, άσµα, ασβέστης, σγουρός, της≈≈≈≈Μαρίας 
[r]  ροή, ρεύµα, ρυάκι, άχρηστος, έρχοµαι 
[l]  λάθος, λεπτός, λύπη, λίπασµα, λόγος, πλατύς, κλαίω 
[H] ή [l′] ελιά, κυάλια, ήλιος, λιακάδα 
[m]  µητέρα, µάτι, µόνος, εµµένω, µια 
[µ]  αµφί, άµβωνας, µεταµφιέζω, αµφορέας, αµφισβητώ 
[n]  νέος, νύχτα, άνισος, νόηµα, ένας 
[ŋ]  άγγελος [áŋÔelos], συγκατάθεση, εγκατάσταση, άγχος 
[≠] ή [n′] νιάτα, έγνοια, εννιά, νοιάζοµαι, γκίνια, µια [m≠á] 
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Τρόποι/Τόποι 
άρθρωσης 

∆ιχειλικά Χειλοδοντικά Οδοντικά  Φατνιακά Ουρανικά  Υπερωικά 

Στιγµιαία p           b   t            d c (k»)          
Ô (g») 

k           g 

Ρινικά m                   M               n                    
¯ 

             N 

Παλλόµενα                 r   
Τριβόµενα  f                 v T         D s           z C (x»)          

∆ (ƒ») 
ƒ  x 

Προσεγγιστικά               
(w) 

                     
j  

 

Πλάγια                 l                   
¥ (l») 

 

 
 

Ει. Φιλιππάκη-Warburton, Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία: 

 
Φθόγγος � Φώνηµα  
Παραδειγµατικές σχέσεις � σχέσεις αντίθεσης 
 Ελάχιστα ζεύγη 
Συνταγµατικές σχέσεις � κατανοµή 
 Συµπληρωµατική κατανοµή � Αλλόφωνα 
 Ελεύθερη εναλλαγή 
Αξίες � ∆ιακριτικά χαρακτηριστικά 
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Φωνολογικοί κανόνες: 
Α !!!! Β / Γ ___ ∆, 
όπου:  1. Α, Β, Γ, ∆ είναι δέσµες διακριτικών χαρακτηριστικών·  

2. Α ή Β (αλλά όχι Α και Β) µπορούν να είναι Ø· 
3. Γ, ∆ µπορούν να είναι Ø, # ή +. 

Εάν Γ ή ∆ ≠ Ø, ο κανόνας λέγεται συµφραστικός (context-sensitive)· εάν Γ και ∆ = Ø, 
ο κανόνας ισχύει ανεξαρτήτως συµφραζοµένων (context-free). 

Συντοµογραφίες: # = όριο λέξης, + = όριο µορφήµατος, Σ = Σύµφωνο ([-συλλαβικό]), 
Φ = Φωνήεν ([+συλλαβικό]), Χ0 = Ø ή περισσότερα,  = διάζευξη. 

Οι φωνολογικοί κανόνες δεν αφορούν τυχαίες οµάδες φωνηµάτων, αλλά σύνολα φωνηµάτων 
που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αφορούν δηλ. φυσικές τάξεις. Οι φυσικές τάξεις 
προσδιορίζονται από µία και µόνη σύζευξη χαρακτηριστικών· οι µη φυσικές τάξεις 

προσδιορίζονται από διάζευξη χαρακτηριστικών. Π.χ., η οµάδα [p, t, k] είναι µια φυσική 
τάξη ([-ηχηρό, -εξακολουθητικό]). Αντίθετα, για να χαρακτηρίσουµε το σύνολο [p, r] 
χρειαζόµαστε περισσότερα χαρακτηριστικά απ� ό,τι για κάθε έναν από τους φθόγγους 

ξεχωριστά· χρειαζόµαστε µια διάζευξη χαρακτηριστικών:  
[-αντηχητικό, +χειλικό, -ηχηρό, -εξακολουθητικό] ή [+αντηχητικό, -έρρινο, -χειλικό, 

+κορονικό, -ψηλό, +διαρκές]. 
 

1. Tι περιγράφουν οι κανόνες; 
1. [+ρινικό] ! Ø / [+συλλαβικό] ___ #         2. Φ ! [′] / ___ Σ0ΦΣ0ΦΣ0 

3.  +συλλαβικό   ! [-συλλαβικό] / ___ [+συλλαβικό] 

            +ψηλό      

2. Γράψτε τους φωνολογικούς κανόνες. 
1. Τα ηχηρά σύµφωνα ερρινοποιούνται µετά από έρρινα σύµφωνα. 
2. Τα αποφρακτικά («κυρίως σύµφωνα») αηχοποιούνται στο τέλος της λέξης ή 
πριν από άλλα άηχα αποφρακτικά. 
3. Τα τονιζόµενα φωνήεντα µακρύνονται πριν από άτονη συλλαβή. 

3. Ποιες τάξεις είναι φυσικές; ποιες όχι; 
1. [v, ð, γ] 2. [c, Ô] 3. [c, Ô, ç] 4. [c, Ô, ç, H, ≠] 5. [c, k, g, Ô] 6. [p, m, n]  
7. [p, b, m, n] 8. [a, b, c] 9. [v, s] 10. [µ, f, v] 

4. Θ. Παυλίδου, Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 
1995),  

 σελ. 30: ασκήσεις 1-4,  
 σελ. 48: ασκήσεις 1-5. 

 
 


