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Θεωρητικό υπόβαθρο

• Αποκοπή των άτονων υψηλών [i] & [u]

• Θεωρείται ένα από τα πιο στερεοτυπικά χαρακτηριστικά των Βόρειων

διαλέκτων.

• Η ισόγλωσσος που χωρίζει τις νεοελληνικές διαλέκτους σε βόρειες και νότιες,

i.e. (Newton 1972, Kontossopoulos 1994, Trudgill 2003, Dinas 2005)



Theoretical background

From Trudgill 2003: 52



Θεωρητικό υπόβαθρο

• i. «Aκραίες» βόρειες διάλεκτοι: η αποκοπή των άτονων υψηλών

φωνηέντων μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο της λέξης

(αρχή, μέση ή/και τέλος), : [ðuˈʎa] → [ˈðʎa]

• ii. Βόρειες διάλεκτοι: η αποκοπή εμφανίζεται μόνο στο τέλος

της λέξης : /spiti/ → [spit]

(Kontosopoulos (1994) and Trudgill (2003))



Θεωρητικό υπόβαθρο

• Ο Newton (1972) θεωρεί ότι το φαινόμενο της αποκοπής των υψηλών άτονων

φωνηέντων είναι κατηγορικό

• η Μαργαρίτη-Ρόγκα (1985), η οποία μελέτησε τη διάλεκτο της Σιάτιστας,

διαπίστωσε ότι η πραγματοποίηση του φαινομένου σχετίζεται με την απόσταση

του άτονου υψηλού από την τονισμένη συλλαβή

• ο Ντίνας (2005), ο οποίος μελέτησε τη διάλεκτο της Κοζάνης, και η Μπασέα-

Μπεζαντάκου (2000), η οποία μελέτησε τη διάλεκτο της Άνδρου, κατέληξαν ότι

το φαινόμενο ήταν κατηγορικό μόνο όταν τα υψηλά άτονα φωνήεντα

βρίσκονταν δίπλα στην τονισμένη συλλαβή.



Θεωρητικό υπόβαθρο

• Topintzi και Baltazani (2012) και Lengeris et al. (2016), οι οποίες μελέτησαν τη

διάλεκτο της Κοζάνης, διαπίστωσαν ότι τα άτονα /i/ αποκόπτονταν

περισσότερες φορές όταν η θέση τους ήταν μετά την τονισμένη συλλαβή, ενώ τα

άτονα /u/ αποκόπτονταν κυρίως όταν η θέση τους ήταν πριν από την τονισμένη

συλλαβή.

• Ως προς τις φωνητικές πραγματώσεις του φαινομένου, οι Topintzi και Baltazani

(2012) ανέφεραν την ύπαρξη ενός ενδιάμεσου σταδίου ανάμεσα στην κανονική

πραγμάτωση του φωνήεντος και την ολική αποκοπή του, την οποία ονόμασαν

«φωνηεντική αποηχηροποίηση».



Θεωρητικό υπόβαθρο

• Διαπίστωση των Topintzi και Baltazani (2012), καθώς και των Lengeris et al. (2016) για τη

διάλεκτο της Κοζάνης, και των Kainada και Baltazani (2015 για τη διάλεκτο της Ηπείρου:

Το φαινόμενο της αποκοπής των υψηλών φωνηέντων –τόσο φωνητικά όσο και φωνολογικά–

δεν είναι κατηγορικό φαινόμενο αλλά ποσοστιαίο



Θεωρητικό υπόβαθρο

• Joseph και Tserdanelis (2003) περιγράφουν μία αντίστοιχη συμπεριφορά των

άτονων /i/ και /u/ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή μία μη συστηματική

αποκοπή των άτονων υψηλών φωνηέντων –κυρίως στο τέλος της λέξης. Οι

Joseph και Tserdanelis, στην παραπάνω έρευνα, χαρακτηρίζουν την αποκοπή

των άτονων υψηλών φωνηέντων ως ένα φαινόμενο ποσοστιαίο το οποίο επιτελεί

κοινωνιογλωσσική λειτουργία.

• Επίσης ο Παντελίδης (2001), περιγράφοντας πελοποννησιακές διαλεκτικές

ποικιλίες, έχει αναδείξει την πραγμάτωση της αποκοπής των άτονων υψηλών

φωνηέντων και σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου,



Η μελέτη μας

• Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τη μελέτη του φαινομένου της αποκοπής των

άτονων υψηλών φωνηέντων, όπως αυτή πραγματώνεται στην Αγιάσο της Λέσβου.

Η μελέτη μας έχει δύο στόχους:

• i. Να περιγράψουμε τις διαφορετικές πραγματώσεις της αποκοπής των άτονων υψηλών

φωνηέντων, με εργαλεία της ακουστικής φωνητικής,

• ii. Να διερευνήσουμε την πιθανή ύπαρξη συσχετισμών ανάμεσα στις διαφορετικές

πραγματώσεις της αποκοπής και σε διάφορες προσωδιακές παραμέτρους



Methodology

• Η έρευνα βασίστηκε σε ηχογραφήσεις φιλικών συνομιλιών ανάμεσα σε τέσσερις

γυναίκες από την Αγιάσο.

• Οι ηχογραφήσεις έγιναν σύμφωνα με τα πρότυπα εθνογραφικών μεθόδων συλλογής

υλικού

• Η έρευνα πεδίου, η μεταγραφή των ηχογραφήσεων και επισημείωση του φαινομένου

έγινε από την κα Αλίκη Χαλκιαδάκη, μέλος τος Αγιασότικης κοινότητας, στο πλαίσιο της

προπτυχιακής διπλωματικής της εργασίας.

• Το Praat χρησιμοποιήθηκε για τη μεταγραφή και την επισημείωση, και το SPSS για την

ποσοτική περιγραφή και ανάλυση των δεδομένων



• i. Πλήρης πραγμάτωση/μη αποκοπή (μη πραγμάτωση του φαινομένου)



• ii. Αποκοπή_1: φωνηεντική έκπτωση (vowel reduction) 

/en##exi##to/ 



iii. Αποκοπή_2: αποκοπή με ίχνος

/oxi oxi/ 



• iv. Αποκοπή_3: ολοκληρωτική αποκοπή

/sti#ðulja/









Διαπιστώσεις

i. ΟΧΙ κατηγορικό φαινόμενο, αλλά ποσοστιαίο

ii.  Τέσσερεις φωνητικές πραγματώσεις του φαινομένου

iii. Σταδιακή και σημαντική μείωση των ποσοστών της πλήρους
πραγμάτωσης/μη αποκοπής των φωνηέντων, ανάλογα με τα προσωδιακά όρια.

Όσο μεγαλύτερο το προσωδιακό όριο, τόσο μικρότερα και τα ποσοστά της μη
αποκοπής των φωνηέντων (24% στο όριο προσωδιακής λέξης, 0%! στο όριο
επιτονικής φράσης για το /i/, 25% στο όριο προσωδιακής λέξης και 12,5% στο
όριο επιτονικής φράσης για το /u/).



Διαπιστώσεις

iv. Στα όρια των προσωδιακών λέξεων, η συστηματικά πιο συχνή
πραγμάτωση της αποκοπής και για τα δύο φωνήεντα είναι η ολική
αποκοπή. Την ίδια στιγμή στα όρια της επιτονικής φράσης, δεσπόζει –
σχεδόν κατηγορικά– η αποκοπή με ίχνος, τόσο για το άτονο /i/ όσο και για
το άτονο /u/.
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