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Περίληψη 

Μελέτες πάνω στην ανάπτυξη της προσωδιακής δομής της Ελληνικής αλλά και άλλων 

γλωσσών εξετάζουν την πραγμάτωση συμφωνικών συμπλεγμάτων κυρίως ως προς τους 

διορθωτικούς μηχανισμούς οι οποίοι καθορίζουν και διέπουν τον σχηματισμό των τελευταίων 

και την σειρά της κατάκτησής τους. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η απλοποίηση – με όσες 

μορφές μπορεί αυτή να πάρει – είναι ο προτιμητέος διορθωτικός μηχανισμός. Επιπλέον 

έρευνες εμφαίνουν την στατιστική δυναμική αυτών των διορθωτικών μηχανισμών κατά την 

πορεία της τυπικής και μη τυπικής φωνολογικής ανάπτυξης πρώτων και δεύτερων γλωσσών 

(βλ. Barlow 1997; Ohala 1998; Gierut 1999; Steele 2002; Gnanadesikan 2004, Fikkert 1994, 

Lléo & Prinz 1996, Lukaszewicz 2000). Ωστόσο, πολύ λίγες μελέτες εστιάζουν στη διερεύνηση 

των παραγόντων που διέπουν τον σχηματισμό των συμφωνικών στις ύστερες φάσεις της 

φωνολογικής ανάπτυξης.  

Σ’ αυτές τις ύστερες φάσεις της γλωσσικής ανάπτυξης τα συμφωνικά συμπλέγματα είτε 

παράγονται σωστά και με ακρίβεια είτε αντικαθίστανται από άλλα συμφωνικά συμπλέγματα. 

Στην δεύτερη περίπτωση, αμαρκάριστα, δηλαδή ‘εύκολα’, συμφωνικά συμπλέγματα 

αντικαθίστανται από ‘δύσκολα’ φωνολογικά σύνθετα συμπλέγματα. Η φωνολογική ‘ευκολία’ ή 

‘δυσκολία’ ερμηνεύεται με βάση την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη του 

συμφωνικού συμπλέγματος σε σχέση με την Κλίμακα (αντ)Ηχητικότητας (Sonority Scale) (ή, 

αλλιώς, την κλίμακα συμφωνικής ισχύος) (cf. Selkirk 1984, Steriade 1982). Συγκεκριμένα, όσο 

μεγαλύτερη η απόσταση μεταξύ των μελών του συμφωνικού συμπλέγματος τόσο αντιληπτικώς 

ευκολότερα είναι τα συμπλέγματα (Tzakosta 2009). Παρόλ’ αυτά, αντιληπτικώς εύκολα 

συμπλέγματα αντικαθίστανται από αντιληπτικώς δύσκολα συμπλέγματα των οποίων τα μέλη 

έχουν πολύ μικρή, ακόμη και μηδενική απόσταση πάνω στην κλίμακα (αντ)ηχητικότητας 

(Tzakosta 2017). Αυτή η θεωρητικώς μη προβλέψιμη γλωσσική συμπεριφορά αποτυπώνεται 

σε δεδομένα τόσο αναπτυξιακά όσο και διαλεκτικά.  



Η συστηματικότητα εμφάνισης αυτού του φαινομένου  με οδήγησε στην πρόταση ενός νέου 

θεωρητικού μοντέλου, του Μοντέλου των Τριών Κλιμάκων (Three Scales Model), σύμφωνα με 

το οποίο η κλασική Κλίμακα (αντ)Ηχητικότητας δεν φαίνεται να συνιστά επαρκές εργαλείο 

αποτίμησης του ορθού σχηματισμού των συμφωνικών συμπλεγμάτων. Αντιθέτως, απαιτούνται 

τρεις συνολικά κλίμακες, η κλίμακα του τόπου άρθρωσης, η κλίμακα του τρόπου άρθρωσης και 

η κλίμακα ηχηρότητας οι οποίες παράλληλα και ταυτόχρονα αποτιμούν τον ορθό σχηματισμό 

συμφωνικών συμπλεγμάτων. Όπως και στην περίπτωση της κλίμακας (αντ)Ηχητικότητας, οι 

τρεις κλίμακες ικανοποιούνται δεξιόστροφα σε συνδυασμό με την απόσταση των μελών ενός 

συμπλέγματος πάνω στις κλίμακες. Σύμφωνα με το ΜΤΚ υπάρχουν διαφορετικές βαθμίδες 

ορθού σχηματισμού συμφωνικών συμπλεγμάτων δεδομένου ότι αποδεκτά συμπλέγματα 

μπορούν να παραβιάζουν μέχρι και δύο κλίμακες, όχι όμως την κλίμακα ηχηρότητας. Πιο 

αναλυτικά, τα τέλεια συμπλέγματα ικανοποιούν – έστω και κενώς – όλες τις κλίμακες, ενώ τα 

αποδεκτά συμπλέγματα ικανοποιούν τουλάχιστον την κλίμακα ηχηρότητας. Συμπλέγματα που 

δεν ικανοποιούν την κλίμακα ηχηρότητας μαρκάρονται ως μη αποδεκτά, ακόμη κι αν 

ικανοποιούν τις κλίμακες του τόπου και του τρόπου άρθρωσης. 

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης θα δειχθεί ότι τα πλεονεκτήματα του ΜΤΚ ως εργαλείου 

φωνολογικής ανάλυσης συνίστανται στα εξής: α) ερμηνεύει περιπτώσεις πραγμάτωσης 

‘δύσκολων’ και μη συχνά εμφανιζόμενων συμπλεγμάτων όπως και αντικατάστασης ‘εύκολων’ 

από ‘δύσκολα’ συμπλέγματα σε διάφορες όψεις της Ελληνικής, β) αποτυπώνει τις πολύ λεπτές 

διακρίσεις μεταξύ τέλειων, αποδεκτών και μη αποδεκτών συμπλεγμάτων αλλά και τις 

φαινομενικά ‘αόρατες’ αρχές που διέπουν το φωνολογικό σύστημα μιας γλώσσας, γ) κάνει 

προβλέψεις σχετικά με την διαχρονική ισχύ των φωνοτακτικών περιορισμών και προσφέρει 

νέες προοπτικές στην μελέτη της γλωσσικής ανάπτυξης (βλ. Τζακώστα 2009, 2013, 2019).  
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