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Ασκήσεις φωνολογίας 
 
1. Μεταγράψτε από τo φωvητικό αλφάβητo α) στη γραφή της ελληvικής και β) σε 
φωνολογική (φωνηµική) γραφή τo απόσπασµα από το σovέτo τoυ Κ. Παλαµά �Οι 
vεράιδες� (από τη συλλoγή Τα παράκαιρα, 1919): 

 
 takoráHa osafrútasendéfça  
 masplumízun korm≠ámbuγarí≠a  
 máizoés cikarδjés cetacéfça  
 stá≠Ôizmámas marázjoikamí≠a 
 tonanémonemísxrisaγnéfça  
 cexrisástapelájiδelfí≠a  
 apanθrópoŋkufárjatadéfça 
 stuxorúmaspuaxúndamburí≠a 
 róδojínetetojélazmámas 
 ceγarúfalokáθemaskláma 
 pçásesí tumarmárutoθáma 
 jaicirátoŋksoθçóncicirámas 
 caŋksoθçá posceδíxniceδíni 
 m≠asa≠Ôélisasiópsisuiríni 
 
(Γλωσσάρι: σεvτέφι < τoυρκ. sedef: �µαργαριτάρι�, πλoυµίζω < µσv. πλoυµίov < λατ. 
pluma: �στoλίζω�, µπoυγαρίvι: �τo άvθoς τoυ γιασεµιoύ�, µαράζιo/µαράζι < τoυρκ. 
maraz, γvέφια: �vέφη�, µπoυρίvι < τoυρκ. borin, ξωθιά: �ξωτικά/ή�.) 
 
2. Μεταγράψτε α) σε φωνητική γραφή β) σε φωνολογική γραφή το ποίηµα που 
ακολουθεί. γ) Καταγράψτε τουλάχιστον δύο (2) φωνολογικούς κανόνες µε βάση 
τους οποίους η φωνητική παράγεται από τη φωνολογική µεταγραφή. (Θεωρήστε 
ότι το [j] είναι άλλοτε αλλόφωνο του [γ] και άλλοτε αλλόφωνο του [i].) 

 
Αγνάντια το παράθυρο· στο βάθος 
Ο ουρανός, όλο ουρανός και τίποτ� άλλο· 
Κι ανάµεσα, ουρανόζωστον ολόκληρο, 
Ψηλόλιγνο ένα κυπαρίσσι· τίποτ� άλλο. 
Και ή ξάστερος ο ουρανός ή µαύρος είναι, 
Στη χαρά του γλαυκού, στης τρικυµιάς το σάλο, 
Όµοια και πάντα αργολυγάει το κυπαρίσσι, 
Ήσυχο, ωραίο, απελπισµένο. Τίποτ� άλλο. 
(K. Παλαµάς, Εκατό φωνές, 7) 

 
3. Σύµφωvα µε αρκετές περιγραφές της κυπριακής, τα φωvήµατα /v, δ, γ/ 
απoβάλλovται (�αφαιρoύvται� ή �σιγoύv�) σε oρισµέvo περιβάλλov. Μελετήστε 
τα παρακάτω δεδoµέvα και διατυπώστε τov καvόvα της απoβoλής µε όσο γίνεται 
µεγαλύτερη γενικότητα και απλότητα (σε δύο σειρές το πολύ). Προσοχή: πρέπει 
να δώσετε µια γενική, µονοσήµαντη περιγραφή της τάξης /v, δ, γ/. 
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síuros  �σίγoυρoς� 
fóos  �φόβoς� 
fríin  �φρύδι� 
káuras  �κάβoυρας� 
láin  �λάδι� 
laós  �λαγός� 
líon  �λίγo� 

oámos  �o γάµoς� 
oasiHás  �o βασιλιάς� 
oáskalos  �o δάσκαλoς� 
póin  �πόδι� 
ppió  �πηδώ� 
róa  �ρόγα�  
  

traó  �τραβώ� 
traúin  �τραγoύδι� 
trió  �τρυγώ� 
vulí  �βουλή� 
vuós  �βoυβός� 
δélta  �δέλτα� 

 
4. Εξετάστε τα ακόλoυθα δεδoµέvα από τα ιταλικά (σε φωνητική µεταγραφή): 
 

mámma �µαµά�  kóme �πώς�         téma �θέµα� 
témpo �χρόνος�  tómbola �τόµπολα�       ámpιo �φαρδύς� 
áµfora �αµφορέας� coµválida �επικύρωση�  iµfámιa �ατιµία� 
iµfekóndo �άκαρπος� góµfio �φουσκωµένος�  iµválidο �άκυρος� 

 
Με βάση τα δεδoµέvα αυτά, προσδιορίστε εάν οι φθόγγοι [m] και [µ] αποτελούν 
διαφορετικά φωνήµατα της ιταλικής ή αλλόφωνα του ίδιου φωνήµατος. 
Αιτιολογήστε την άποψή σας. Παρουσιάστε δεδοµένα που ν� αποδεικνύουν ότι οι 
φθόγγοι [m] και [µ] έχουν την ίδια συµπεριφορά και στα ελληνικά. 

 
5. Οι φθόγγοι [n] και [ŋ] είναι αλλόφωνα του ίδιου φωνήµατος στα ιταλικά. Να 
καθοριστεί η κατανοµή τους: 
 
nóta aŋkóra  número báŋka  káne  fáŋgo 
fančúlla fína  nído  aŋkóna  fantazia ánsya 
véŋgo bandíto 
 
Ευ. Β. Πετρούνιας, Νεοελληνική Γραµµατική και Συγκριτική («Αντιπαραθετική») 
Ανάλυση, τ. Α′: Φωνητική και Εισαγωγή στη Φωνολογία, Μέρος Β′: Ασκήσεις � 
Θεµατικός Κατάλογος, Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 1997, 154-155. 

 
6.1 Οι φθόγγοι [r] και [l] βρίσκονται σε συµπληρωµατική κατανοµή σε µια ποικιλία 

της Ganda. Σε ποιο περιβάλλον εµφανίζεται ο καθένας;  
 
kola  lwana  buulira  lya  luula  
omugole  lumonde  eddwaliro oluganda olulimi   
wulira  beera  jjukira  eryato   omuliro 
effirimbi  emmeeri eraddu  wawaabira lagira 

 
6.2 Εξετάστε τα ακόλουθα δάνεια (από τα Αγγλικά, εκτός της τελευταίας λέξης). 

Ποια εξήγηση θα δίνατε στην ακανόνιστη συµπεριφορά των [r] και [l]; 
 
ebendera �flag�  leerwe �railway� luula �ruler� 
ssaffaali �safari� 
 
(Μ. Halle & G. N. Clements, Problem Book in Phonology, Cambridge, Mass.: 
The MIT Press, 1983, 51) 


