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1 Εισαγωγή
1.1

Καθορισµός του αντικειµένου
Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η εξέταση της φωνητικής ποικιλίας του έρρινου

τεµαχίου της Νέας Ελληνικής (ΝΕ) έτσι όπως αυτή µαρτυρείται τόσο στο εσωτερικό των
λέξεων, όσο και στα όρια τους. Παράλληλα εξετάζονται συστηµατικά οι ηχηροί κλειστοί
φθόγγοι εφόσον η παρουσία τους εν µέσω λέξης ή σε συνεκφορά µε προηγούµενο έρρινο
συνδέεται άµεσα µε την εν γένει εξέλιξη των έρρινων φθόγγων της ΝΕ. Η προσέγγιση που θα
ακολουθήσουµε είναι αυτή της θεωρίας της γλωσσικής ποικιλίας (variationism), όπως αυτή
διαµορφώθηκε

στα

πλαίσια

της

αστικής

κοινωνιογλωσσολογικής

έρευνας

(urban

sociolinguistics) µέσα από τις εργασίες του Labov και άλλων. Η παρούσα προσέγγιση
στοχεύει στην αναλυτική διερεύνηση των ενδογλωσσικών και εξωγλωσσικών παραγόντων
που καθορίζουν την υπό µελέτη ποικιλία µε τη βοήθεια στατιστικών πολυπαραγοντικών
µεθόδων έτσι ώστε να κατανοήσουµε τις συνθήκες εµφάνισής της.
Η χρήση στατιστικών µεθόδων στην ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας είναι από τις
σηµαντικότερες εξελίξεις στη γλωσσολογική έρευνα τα τελευταία τριάντα χρόνια (ενδ.
Rousseau & Sankoff 1978, Sankoff & Labov 1979, Schouten & Pieter van Reenen 1989,
Kretzschmar & Schneider 1996) και θα αποτελέσει για µας βασικό εργαλείο ανάλυσης. Με τη
χρησιµοποίησή τους αποβλέπουµε στη διερεύνηση ορισµένων γενικών ερωτηµάτων σχετικά
µε την αστάθεια στη φωνητική απόδοση συγκεκριµένων τεµαχίων. Πιο συγκεκριµένα, στην
παρούσα διατριβή θα επιχειρηθεί να δοθεί απάντηση στα παρακάτω ερωτήµατα, τα οποία
καθορίζονται ως γενικές ερευνητικές υποθέσεις εργασίας:
1. Ποιοι κοινωνικοί παράγοντες ή/και γλωσσικά περιβάλλοντα επηρεάζουν την υπό
µελέτη γλωσσική ποικιλία;
2. Η ποικιλία είναι προϊόν τυχαίας φωνητικής παραγωγής ή υποσυνείδητης επιλογής
των οµιλητών; Στην περίπτωση που ισχύει το δεύτερο τότε τι είδους κοινωνικές ψυχολογικές ανάγκες εξυπηρετεί;
3. Μπορεί η φωνολογική θεώρηση των υπό εξέταση φαινοµένων να εµπλουτιστεί
από τα δεδοµένα της φωνητικής τους ποικιλίας; ∆εδοµένου ότι ειδικά για την
περίπτωση των ηχηρών κλειστών στη ΝΕ έχουν διατυπωθεί διαφορετικές και
αντικρουόµενες απόψεις θα επιχειρήσουµε να διερευνήσουµε κατά πόσο η
ανάλυση των δεδοµένων της γλωσσικής ποικιλίας µπορεί να επιβεβαιώσει κάποια
συγκεκριµένη φωνολογική θεώρηση.
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1.2

Φωνητική ποικιλία του έρρινου συµφώνου στη ΝΕ
Αν και στη ΝΕ έχουν γραφεί εργασίες σχετικά µε την ποικιλία των έρρινων σε

ορισµένα περιβάλλοντα, δεν έχει παρουσιαστεί ακόµα µια ολοκληρωµένη διερεύνηση των
περιβαλλόντων µέσα στα οποία εµφανίζονται τα έρρινα σύµφωνα. Στην παρούσα διατριβή
περιγράφεται το σύνολο1 των συµπλοκών των έρρινων συµφώνων µε άλλα φωνητικά τεµάχια
και καταγράφεται το πλήρες φάσµα της ποικιλίας που εµφανίζουν. ∆εδοµένου του πλήθους
των µορφολογικών περιβαλλόντων, όπου εµφανίζονται τα έρρινα, θα επιχειρήσουµε µια
βασική κατηγοριοποίησή τους, έτσι ώστε να µπορέσουµε να τα µελετήσουµε µε ένα
δοµηµένο και µεθοδολογικά ευέλικτο τρόπο. Η κατηγοριοποίηση που θα ακολουθήσουµε θα
γίνει µε βάση τη θέση στην οποία βρίσκεται το έρρινο που συνεκφέρεται. ∆ηλαδή, αν το
έρρινο εµφανίζεται στο εσωτερικό ή στα όρια λέξης και κατά συνέπεια αν η ποικιλία
παράγεται σε λεξικό ή µεταλεξικό επίπεδο. Αυτή η διάκριση θα χρησιµοποιηθεί ως βασική
τυπολογική αρχή, για να κατηγοριοποιήσουµε την υπό εξέταση ποικιλία:
1. Λεξικό Επίπεδο: Στο εσωτερικό λέξης τα έρρινα συµπλέκονται τόσο µε φωνήεντα όσο
και µε σύµφωνα. Οι ακολουθίες έρρινων και φωνηέντων παρουσιάζουν σχετική
φωνητική σταθερότητα και δε θα µας απασχολήσουν ειδικότερα. Το ίδιο ισχύει για τις
ακολουθίες έρρινων και εξακολουθητικών συµφώνων, οι οποίες επιπλέον δε συναντώνται
µε συχνότητα που να επιτρέπει τη στατιστική ανάλυσή τους. Αντίθετα, οι ακολουθίες
έρρινων και κλειστών συµφώνων εµφανίζουν ποικιλία εκφοράς και θα εξεταστούν
αναλυτικά. Ειδικότερα οι γραφηµατικές ακολουθίες έρρινου µε κλειστά σύµφωνα2 <µπ,
ντ, γκ> απεικονίζουν τα φωνητικά ηχηρά κλειστά σύµφωνα, η προφορά των οποίων
ποικίλλει. Μπορούµε να διακρίνουµε δύο εναλλακτικές προφορές. Η πρώτη σχετίζεται µε
το φαινόµενο της προερρινοποίησης, ενώ η δεύτερη µε την απλή παραγωγή των κλειστών
δίχως συµµετοχή της ρινικής κοιλότητας στην παραγωγή τους.
2. Μεταλεξικό Επίπεδο: Αν και το τελικό έρρινο στη ΝΕ έχει εξαλειφθεί από τα ονόµατα,
έχει ωστόσο παραµείνει σε µια σειρά από λειτουργικές λέξεις, καθώς και ορισµένες
ρηµατικές καταλήξεις. Η συνεκφορά του, ανάλογα µε το σύµφωνο της επόµενης λέξης,

1

Το σύνολο των δηµοσιεύσεων που έχουν γίνει µέχρι σήµερα για την ποικιλία του έρρινου στη ΝΕ
έχει καλύψει µόνο µέρος των περιβαλλόντων εµφάνισής του. Ειδικότερα από τις δηµοσιευµένες
έρευνες καµία δεν έχει ασχοληθεί µε το τελικό έρρινο των ρηµατικών καταλήξεων και την
ενσωµάτωσή του στα περιβάλλοντα ποικιλίας του έρρινου σε µεταλεξικό επίπεδο.
2
Ο συνυπολογισµός των ηχηρών κλειστών σε µια µελέτη ποικιλίας του έρρινου δε σηµαίνει πως
υιοθετούµε a priori την υποκείµενη αντιπροσώπευση των ηχηρών κλειστών ως ακολουθία έρρινου +
άηχου κλειστού (διφωνηµατική ερµηνεία) (ενδ. Newton 1961, Warburton – Φιλιππάκη 1971). Η
ένταξή τους στοχεύει αντίθετα στη διερεύνηση της φωνολογικής τους δοµής αξιοποιώντας τη
στατιστική ανάλυση των σχετικών φωνητικών δεδοµένων. Η συµµετοχή τους είναι απαραίτητη, γιατί
ακριβώς θα µας βοηθήσει να συγκρίνουµε τις µαρτυρούµενες ποικιλίες τους µε εκείνες των
διαπιστωµένων ακολουθιών έρρινου + κλειστού στα όρια λέξεων και να επιβεβαιώσουµε ή να
διαψεύσουµε τη µονοφωνηµατική ή διφωνηµατική ερµηνεία τους στηριζόµενοι σε στατιστικά
δεδοµένα κατανοµής της ποικιλίας (βλ 5.2).
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αναπτύσσει ένα αρκετά εκτεταµένο φάσµα εναλλακτικών προφορών που θα µας
απασχολήσει παρακάτω (βλ. Κεφ. 4). Επειδή το έρρινο στο µεταλεξικό επίπεδο
εµφανίζεται σε δύο µορφολογικά διακριτές κατηγορίες (ρηµατικές καταλήξεις προκλιτικές λέξεις), κρίναµε απαραίτητη την ξεχωριστή εξέταση τους, έτσι ώστε στην
ανάλυσή µας να µπορεί να γίνει αποτελεσµατικότερη σύγκριση της πιθανής επιρροής
µορφολογικών πληροφοριών στην υπό εξέταση ποικιλία.
Η παραπάνω τυπολογία εξέτασης της φωνητικής ποικιλίας του έρρινου στη ΝΕ
αποτυπώνεται και στο παρακάτω σχήµα:

Φωνητική ποικιλία
έρρινου συµφώνου

Λεξικό Επίπεδο

Μεταλεξικό Επίπεδο

Προκλιτικές
Λέξεις

Ρηµατικές
Καταλήξεις

Σύµφωνα
Έρρινο + Σύµφωνα

Έρρινο +
Φωνήεντα

Σχήµα 1: Τυπολογία διερεύνησης της φωνητικής ποικιλίας του έρρινου στη ΝΕ
Με

την

υιοθέτηση

αυτού

του

µεθοδολογικού

σχήµατος,

το

οποίο

θα

χρησιµοποιήσουµε για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων µας :
α. θα διαµορφώσουµε ενοποιηµένο πλαίσιο παρουσίασης της ποικιλίας του έρρινου
στη ΝΕ.
β. θα δοµήσουµε τα αποτελέσµατά µας µε πολυεπίπεδο τρόπο, έτσι ώστε κάθε φορά
να είναι εφικτή η σύγκριση τους σε ενιαία µορφολογικά περιβάλλοντα.
γ. θα διατηρήσουµε την ενότητα της παραδοσιακής γραµµατικής περιγραφής που
εξετάζει τα τρία περιβάλλοντα (ηχηρά κλειστά, τελικό προκλιτικών, έρρινο ρηµατικών
καταλήξεων) ξεχωριστά, παρέχοντάς ωστόσο τη δυνατότητα να διερευνήσουµε πειραµατικά
την ορθότητα µιας τέτοιας διάκρισης και την αναγκαιότητά της.

1.3

Τα µέρη της διατριβής
Η παρούσα διατριβή αποτελείται από τα κάτωθι κεφάλαια:
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Κεφάλαιο 1: Στο κεφάλαιο αυτό ορίζεται το αντικείµενο έρευνας και διατυπώνονται οι
γενικές ερευνητικές υποθέσεις. Στα πλαίσια της γενικής αυτής τοποθέτησης παρουσιάζεται το
φαινόµενο που θα µελετηθεί (η φωνητική ποικιλία του έρρινου) και προτείνεται ένα
συγκεκριµένο σχήµα κατηγοριοποίησης.
Κεφάλαιο 2: Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής.
Ειδικότερα παρουσιάζεται η θεωρία της ποικιλίας της γλώσσας µέσα από το ερευνητικό
παράδειγµα των εργασιών του Labov αλλά και η επέκταση των θεωρητικών θέσεών του µέσα
από τη θεωρία των κοινωνικών δικτύων του ζεύγους Μilroy. Ο συνδυασµός των δύο αυτών
θεωρητικών προσεγγίσεων υιοθετείται τόσο σε µεθοδολογικό, όσο και σε ερµηνευτικό
επίπεδο.
Κεφάλαιο 3: Στο κεφάλαιο αυτό διερευνώνται δύο ξεχωριστά θέµατα: α) η διαλεκτική
κατανοµή των έρρινων και ηχηρών κλειστών φθόγγων στην Ελληνική και β) οι φωνολογικές
ερµηνείες που µέχρι τώρα έχουν προταθεί από διαφορετικές φωνολογικές σχολές. Τέλος,
παρουσιάζονται τα ακουστικά χαρακτηριστικά της υπό µελέτη ποικιλίας και αναλύεται η
αξιοποίησή και ενσωµάτωση τους στο θεωρητικό πλαίσιο που ακολουθούµε.
Κεφάλαιο 4: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η µέχρι τώρα κοινωνιογλωσσολογική
προσέγγιση του θέµατος µέσα από άλλες έρευνες και εντοπίζονται τα σηµεία τα οποία θα
αποτελέσουν το αντικείµενο της διερεύνησης µας. Γίνεται παρουσίαση της ερευνητικής
µεθοδολογίας που θα υιοθετηθεί. Πιο συγκεκριµένα, διατυπώνονται αναλυτικά οι ειδικές
ερευνητικές υποθέσεις που θα προσπαθήσουµε να τεκµηριώσουµε, καθώς και οι ενδο και εξω
γλωσσικοί παράγοντες που θα συνεξεταστούν στην έρευνα. Οι µεθοδολογικές επιλογές που
γίνονται σε όλα τα στάδια του ερευνητικού σχεδιασµού (επιλογή οµιλητών, µεθοδολογία
ηχογράφησης, κωδικοποίηση της υπό έρευνα ποικιλίας σε γλωσσικές µεταβλητές),
διασυνδέονται µε τις συγκεκριµένες θεωρητικές θέσεις που παρουσιάστηκαν στο 2ο
κεφάλαιο και πηγάζουν από αυτές. Το κεφάλαιο κλείνει µε µια σύντοµη αναφορά στις
στατιστικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση των δεδοµένων, τα οποία
παρουσιάζονται αναλυτικά στα υπόλοιπα κεφάλαια (Κεφ. 5, 6, 7).
Κεφάλαια 5, 6, 7: Στα συγκεκριµένα κεφάλαια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της
στατιστικής εξέτασης της ποικιλίας του έρρινου στα διάφορα περιβάλλοντα εµφάνισής του.
Αναλύονται οι επιπτώσεις, τόσο των ενδογλωσσικών, όσο και των εξωγλωσσικών
παραγόντων στην παρατηρούµενη ποικιλία, και µε τη βοήθεια πολυπαραγοντικών
στατιστικών µεθόδων γίνεται εφικτή η αναγνώριση των µεταβλητών εκείνων που κάθε φορά
ευνοούν ή εµποδίζουν την υπό µελέτη ποικιλία. Μέσα από την αναλυτική αυτή παρουσίαση
επιτυγχάνεται ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων που ετέθησαν και η επαλήθευση ή
διάψευσή τους κατά περίπτωση.
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Κεφάλαιο 8: Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται τα αποτελέσµατα και ερµηνεύονται µε βάση
µε το θεωρητικό πλαίσιο της µελέτης.

10

2 Θεωρητικό πρότυπο
2.1

Θεωρία της ποικιλίας της γλώσσας
Το θεωρητικό πρότυπο το οποίο υιοθετείται στην παρούσα διατριβή είναι η θεωρία

της ποικιλίας της γλώσσας, όπως θεµελιώθηκε από τις εργασίες του Labov και εξελίχθηκε σε
αυτόνοµο ερευνητικό παράδειγµα στα πλαίσια της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας. Το
συγκεκριµένο πρότυπο χαρακτηρίζεται από µια σειρά βασικών αναλυτικών εργαλείων τα
οποία θα περιγραφούν αναλυτικά παρακάτω. Πρόκειται για τις γλωσσικές µεταβλητές και
τους µεταβλητούς κανόνες. Επιπλέον αξιοποιείται τη θεωρία των κοινωνικών δικτύων, όπως
αυτή διαµορφώθηκε στην κοινωνιογλωσσολογία τη δεκαετία του 80 από τις εργασίες του
ζεύγους Milroy που έδωσαν µια άλλη διάσταση στις παραδοσιακές κοινωνιολογικές
µεταβλητές που είχαν ως τότε χρησιµοποιηθεί. Τη συγκεκριµένη θεωρία θα την
υιοθετήσουµε τόσο σε µεθοδολογικό επίπεδο (δειγµατοληψία), όσο και σε ερµηνευτικό.
Η υιοθέτησή των παραπάνω θεωρητικών προσεγγίσεων προϋποθέτει εξοικείωση µε
στατιστικές µεθόδους ανάλυσης δεδοµένων, αφού η έννοια της γλωσσικής ποικιλίας
προσεγγίζεται µέσα από τον πιθανοτικό λογισµό και ερµηνεύεται µε τη βοήθεια αυτού.
Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τα συγκεκριµένα θεωρητικά πρότυπα και
να εντοπίσει τόσο τα πλεονεκτήµατα, όσο και τα µειονεκτήµατα υιοθέτησής τους στα
πλαίσια των ερευνητικών υποθέσεων της µελέτης µας.

2.1.1 Το θεωρητικό πρότυπο του William Labov
Η µελέτη της γλωσσικής ποικιλίας έλαβε νέα ώθηση κυρίως ύστερα από τις πρώτες
µελέτες του Labov στις αρχές της δεκαετίας του '60. Οι µελέτες αυτές οριοθέτησαν την αρχή
µιας ολόκληρης ερευνητικής παράδοσης η οποία συνεχίζεται ως σήµερα µε µικρές αλλαγές
σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι πρώτες έρευνες του στο νησί της Martha Vineyard το 1962
(δηµοσιεύτηκε στο Word το 1963) και στην περιοχή της Νέας Υόρκης (Labov 1966, 1972α,
1972β) αποτελούν µια διαφορετική προσέγγιση στα θέµατα της γλωσσικής χρήσης στο
κοινωνικό της περιβάλλον, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε µεθοδολογικό επίπεδο.
Ο Labov συλλέγοντας εµπειρικά γλωσσικά δεδοµένα µέσα από επιτόπια έρευνα στη
Νέα Υόρκη, έθεσε διττό στόχο στην έρευνά του:
α) την ερµηνεία της γλωσσικής ποικιλίας και της γλωσσικής αλλαγής µέσα από µια
διευρυµένη γραµµατική θεωρία που θα συµπεριλάµβανε µη κατηγορικά δεδοµένα
β) την ανάπτυξη µιας εκλεπτυσµένης µεθοδολογίας συλλογής, επεξεργασίας και
ερµηνείας ποσοτικών γλωσσικών δεδοµένων που θα συλλέγονταν µε επιτόπια έρευνα και θα
χρησιµοποιούνταν ως εισαγόµενα (input) στο (α).
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Μέσα από την αριθµητική ανάλυση των συµµεταβολών της γλωσσικής χρήσης και
των κοινωνικών και υφολογικών χαρακτηριστικών των οµιλητών, πέτυχε να συνδέσει
κοινωνιολογικές µεταβλητές (π.χ. ηλικία, φύλο, κοινωνική τάξη κ.ά.) και υφολογικά επίπεδα,
(π.χ. επίσηµο ύφος, καθηµερινό κ.ά.) µε συγκεκριµένες γλωσσικές επιλογές. Το πλαίσιο αυτό
επαναπροσδιόρισε τον ορισµό της διαλεκτολογίας3 και των µεθόδων µελέτης της,
επεκτείνοντάς τον γεωγραφικά, ώστε να συµπεριλάβει αστικές περιοχές και εµπλουτίζοντας
τη δοµική ανάλυση της διαλέκτου µε τις κοινωνιο -υφολογικές παραµέτρους της χρήσης της.
Αποτέλεσµα ήταν η απεξάρτηση της έννοιας της διαλέκτου από την παραδοσιακή αντίληψη
της γεωγραφικά ορισµένης γλωσσικής ποικιλίας και η χρήση του όρου, τόσο σε έρευνες
γεωγραφικής γλωσσολογίας, όσο και κοινωνιογλωσσολογίας.
Η θεωρητική και εµπειρική έρευνα του Labov εναντιώθηκε σε τρεις αρχές της
δοµικής γλωσσολογίας που µέχρι τότε είχαν απόλυτη ισχύ και καθοδηγούσαν τη γλωσσική
έρευνα:
α) στη γνωστή διάκριση του Saussure µεταξύ συγχρονίας / διαχρονίας και στην
άποψή του πως τα δύο αυτά συστήµατα θα πρέπει να µελετώνται ξεχωριστά. Έτσι οι
συνεχιστές του, π.χ. ο Martinet, ανακαλύπτουν δοµή στη διαχρονική αλλαγή της γλώσσας,
ωστόσο αγνοούν τις συγχρονικές γλωσσικές δοµές που παρουσιάζουν τάσεις µεταβολής.
β) στην πίστη των εκπροσώπων του αµερικάνικου δοµισµού ότι η ηχητική αλλαγή
µιας γλώσσας δεν µπορεί να παρατηρηθεί απευθείας (Bloomfield 1933: 347) ή ότι είναι πολύ
αργή σε σύγκριση µε τη δοµική µεταβολή της (Hockett 1958: 457).
γ) στην παραδοχή της ελεύθερης ποικιλίας και στην ερµηνεία της γλωσσικής
ποικιλίας ως τυχαίας εναλλαγής γλωσσικών τύπων.

2.1.2 Η έννοια της γλωσσικής µεταβλητής
Η ανάγκη αντικατάστασης των ανωτέρω αρχών από ισχυρότερες ερµηνευτικά
προσεγγίσεις οδήγησε τον Labov σε αναθεώρηση της δοµιστικής µεθοδολογίας και εισαγωγή
νέων αναλυτικών εργαλείων. Ένα από τα σηµαντικότερα είναι η έννοια της γλωσσικής
µεταβλητής4 (linguistic variable). Αυτή αποτελεί ένα γλωσσικό στοιχείο, σε οποιοδήποτε
επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης που παρουσιάζει ποικιλία πραγµάτωσης στη γλωσσική χρήση,
αλλά διατηρεί την ίδια αναφορική σηµασία και συµµεταβάλλεται µε εξωγλωσσικούς ή/και
3

Το ερευνητικό παράδειγµα που εισήγαγε ο Labov, στο φως της νέας αντίληψης για τη διάλεκτο,
χαρακτηρίστηκε και ως κοινωνική διαλεκτολογία (social dialectology) ή αστική διαλεκτολογία (urban
dialectology).
4
Μπορούµε να υποθέσουµε, συµφωνώντας µε τη Lavandera (1978: 177), ότι ο Labov χρησιµοποιεί
συνωνυµικά µε τη γλωσσική µεταβλητή τον όρο κοινωνιογλωσσολογική µεταβλητή (sociolinguistic
variable), όπως τουλάχιστον φαίνεται από τον παρακάτω ορισµό: “Μπορούµε να ορίσουµε ως
κοινωνιογλωσσολογική µεταβλητή αυτή που συσχετίζεται µε κάποιες µη γλωσσικές µεταβλητές του
κοινωνικού περιβάλλοντος: τον οµιλητή, το συνοµιλητή (addressee), το κοινό, το περιβάλλον (setting)
κ.ά.” (Labov 1972β: 237). Εφεξής στη παρούσα διατριβή θα χρησιµοποιείται ο όρος γλωσσική
µεταβλητή.
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ενδογλωσσικούς παράγοντες (π.χ. κοινωνική τάξη του οµιλητή, φωνολογικό περιβάλλον,
γραµµατική κατηγορία κ.ά.). Οι γλωσσικές µεταβλητές γενικότερα µπορούν να θεωρηθούν
ως “κοινωνικά διαφορετικοί, αλλά γλωσσολογικά ισοδύναµοι τρόποι να κάνεις ή να πεις το
ίδιο πράγµα” (Chambers & Trudgill 1980: 60). Η χρησιµότητά τους συνίσταται στο ότι
µπορούν να βοηθήσουν την ποσοτική περιγραφή της γλωσσικής χρήσης συσχετίζοντας
γλωσσικές και εξωγλωσσικές κατηγορίες µε την παρατηρούµενη γλωσσική συµπεριφορά.
Ο Labov (1972β : 8) επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τις ιδιότητες των γλωσσικών
µεταβλητών έθεσε τρία κριτήρια, βάσει των οποίων µπορούµε να τις επιλέξουµε:
α) Το γλωσσικό στοιχείο, που θα οριστεί ως γλωσσική µεταβλητή, θα πρέπει να
παρουσιάζει υψηλή συχνότητα εµφάνισης στη διάρκεια µιας ελεύθερης συζήτησης και δε θα
απαιτεί ειδικές µεθόδους, για να αποσπαστεί (κατευθυνόµενες ερωτήσεις, δοµηµένα
περιβάλλοντα εκφώνησης5 κ.ά.).
β) Θα πρέπει να αποτελεί δοµική ενότητα στο σύστηµα της ερευνώµενης γλώσσας,
γιατί έτσι ενισχύεται το γλωσσολογικό ενδιαφέρον της ανάλυσης.
γ) Η κατανοµή του θα πρέπει να είναι έντονα διαβαθµισµένη παρουσιάζοντας
ασύµµετρη διασπορά στα διαστρωµατωµένα τµήµατα της κοινωνικής δοµής (τάξη, ηλικία,
φύλο οµιλητών κ.ά.).
Παράλληλα µε τις παραπάνω προϋποθέσεις, περιέγραψε τέσσερις συνθήκες τις
οποίες θα πρέπει να ικανοποιήσει µια έρευνα που θα στηριχθεί στην έννοια της γλωσσικής
µεταβλητής:
α) Για κάθε γλωσσική µεταβλητή θα πρέπει να δηλωθεί το σύνολο των γλωσσικών
περιβαλλόντων στα οποία ποικίλλει. Η γλωσσική µεταβλητή εξαρτάται όχι µόνο από
εξωγλωσσικούς αλλά και από ενδογλωσσικούς παράγοντες, όπως το φωνητικό περιβάλλον
στο οποίο βρίσκεται η µεταβλητή, η γραµµατική κατηγορία της λέξης στην οποία απαντά, τα
µορφολογικά όρια, η συντακτική λειτουργία της κ.ά.. Θα πρέπει δηλαδή να δηλωθεί ποια
γραµµατική πληροφορία, µε την ευρεία έννοια του όρου, αξιοποιεί η µεταβλητή.
β) Θα πρέπει να διακριθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ποικίλλοντες τύποι
(variants). Αυτοί οι τύποι πρέπει να αποτελούν ένα κλειστό σύνολο, στο οποίο θα
αντιπροσωπεύεται όλο το φάσµα της ποικιλίας που µπορεί να παρουσιάσει µια γλωσσική
µεταβλητή κατά τη χρήση της.
γ) Θα πρέπει να υπολογιστεί ένας ποσοτικός δείκτης που χαρακτηρίζει την κάθε
µεταβλητή και ο οποίος θα υπολογιστεί από τη συχνότητα χρήσης των τύπων της που
ποικίλλουν.

5

Με τον όρο "δοµηµένα περιβάλλοντα εκφώνησης" αναφερόµαστε στην πρόκληση παραγωγής λόγου
σε τεχνητά γλωσσικά περιβάλλοντα, π.χ. τα πειράµατα της Berko (1958) σε παιδιά για τη συµπλήρωση
του µορφήµατος του πληθυντικού σε λέξεις δίχως σηµασία (nonsense words).
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δ) Οι ποικίλλοντες τύποι πρέπει να διατάσσονται σε µια γραµµική κλίµακα βάσει του
ποσοτικού τους δείκτη.
Και οι τέσσερις παραπάνω συνθήκες υποτάσσονται στο θεµελιώδες µεθοδολογικό
αξίωµα της γλωσσικής µεταβλητής που είναι η αρχή της υπευθυνότητας (principle of
accountability). Σύµφωνα µε αυτή ο Labov υποστηρίζει ότι οι ερευνητές, κατά την εξέταση
µιας γλωσσικής µεταβλητής, δε θα πρέπει να εξαιρούν από την ανάλυσή τους ποικίλλοντες
τύπους που διαψεύδουν τις ερευνητικές τους υποθέσεις και να συµπεριλαµβάνουν µόνο
αυτούς που τις επιβεβαιώνουν. Αντιθέτως πρέπει να παρουσιάζονται ποσοτικά δεδοµένα από
όλους τους ποικίλλοντες τύπους της µεταβλητής.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα γλωσσικής µεταβλητής µπορεί να θεωρηθεί το /r/ των
Ισπανικών του Περού που σύµφωνα µε την ανάλυση του Lόpez (1983) παρουσιάζει τους
εξής τέσσερις ποικίλλοντες φωνητικούς τύπους:
α) [] - τριβόµενο π.χ. [eča], πετώ
β) [l] - υγρό πλευρικό π.χ. [alál], µιλώ
γ) [r] - παλλόµενο π.χ. [por], για
δ) ∅ - αποβαλλόµενο π.χ. [pόke], γιατί.
Η ποσοτική ανάλυση έδειξε ότι ο τριβόµενος τύπος παρουσίαζε τα µεγαλύτερα
ποσοστά εµφάνισης (45%) και ακολουθούσαν το πλευρικό (34%), το παλλόµενο (14%) και
το αποβαλλόµενο (5%). Η γλωσσική αυτή µεταβλητή έδειξε τάσεις συµµεταβολής τόσο µε το
φύλο των οµιλητών (οι άντρες χρησιµοποιούσαν περισσότερο τον πλευρικό φωνητικό τύπο
από τις γυναίκες), όσο και µε την καταγωγή των οµιλητών (αυτοί που κατάγονται από
επαρχία αποβάλλουν το /r/) και την κοινωνική τους τάξη (οι µεσαίες τάξεις χρησιµοποιούν
περισσότερο τον τριβόµενο φωνητικό τύπο).
Το ποσοστό εξάρτησης µιας γλωσσικής µεταβλητής από κοινωνικούς και
υφολογικούς παράγοντες δεν είναι σταθερό, ούτε συµµετρικά διανεµηµένο. Αυτή η
διαπίστωση οδήγησε τον Labov να διακρίνει µέσα στη γλωσσική µεταβλητή τρεις
υποκατηγορίες: τον ενδείκτη (indicator), το δείκτη (marker) και το στερεότυπο (stereotype).
Η έννοια του ενδείκτη δηλώνει τα γλωσσικά εκείνα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν
εξάρτηση από κοινωνικές µεταβλητές, όπως η τάξη, η ηλικία και το φύλο των οµιλητών,
αλλά χρησιµοποιούνται από τους οµιλητές χωρίς διαφοροποιήσεις σε όλα τα περιβάλλοντα
εκφώνησής τους, δηλαδή δεν παρουσιάζουν υφολογική εξάρτηση. Όταν ο ενδείκτης
κατανέµεται µε βάση τα κοινωνικά περιβάλλοντα που µπορούν να ιεραρχηθούν µε κάποιο
τρόπο (π.χ. διάφορες ηλικίες, ταξική ιεράρχηση κ.ά.), τότε έχουµε αυτό που ο Labov (1972β :
237) αποκαλεί διαστρωµατωµένο ενδείκτη (stratified indicator).
Η έννοια του "δείκτη" είναι παράγωγη αυτής του ενδείκτη και δηλώνει τα γλωσσικά
εκείνα στοιχεία που διαστρωµατώνονται όχι µόνο κοινωνικά, αλλά και υφολογικά.
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Το στερεότυπο τέλος δηλώνει τους κοινωνικά σηµαδεµένους γλωσσικούς τύπους οι
οποίοι γίνονται ευρύτερα αντιληπτοί από την κοινωνία και χαρακτηρίζουν συγκεκριµένες
κοινωνικές οµάδες. Τα γλωσσικά στερεότυπα είναι “ετικέτες” που χρησιµοποιεί το σύνολο
της γλωσσικής κοινότητας, για να αποδώσει στη γλωσσική χρήση συγκεκριµένων
κοινωνικών οµάδων ένα φάσµα κοινωνικών αξιών που εκτείνονται από το κύρος (prestige)
και καταλήγουν στο στίγµα (π.χ. η “βλάχικη” προφορά που συνήθως αποδίδεται σε ελληνικές
διαλέκτους, που η γραµµατική τους ενσωµατώνει φωνολογικές διαδικασίες ουρανικοποίησης
συµφώνων).

2.1.3 Προβλήµατα στη χρήση των γλωσσικών µεταβλητών
Η έννοια της γλωσσικής µεταβλητής, όπως περιγράφτηκε και χρησιµοποιήθηκε από
τον Labov, υιοθετήθηκε σχεδόν αµέσως από άλλους ερευνητές τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην
Ευρώπη και η ερευνητική εφαρµογή της δεν ήταν πάντα εύκολη. Παραθέτουµε µερικές από
τις σηµαντικότερες δυσκολίες που παρουσίασε η εφαρµογή της γλωσσικής µεταβλητής.
Κατ' αρχήν ο Hudson (1980: 145 - 146) επεσήµανε τρία βασικά προβλήµατα ως προς
τη χρήση της γλωσσικής µεταβλητής στην ανάλυση φωνητικών δεδοµένων. Αυτά είναι:
α) η διάκριση των φωνητικών τύπων που βρίσκονται σε ποικιλία. Η φωνητική
αναγνώριση και κατάταξη της ποικιλίας είναι δύσκολη εργασία ακόµα και για τους ειδικούς
στη φωνητική ανάλυση και περιλαµβάνει υψηλά ποσοστά υποκειµενικότητας,
β) η επιλογή του συνόλου των σχετικών γλωσσικών περιβαλλόντων. Τα γλωσσικά
περιβάλλοντα τα οποία σχετίζονται µε την ποικιλία πρέπει να καθοριστούν βάσει κάποιας
“λογικής” ερευνητικής υπόθεσης σχετικά µε το τι µπορεί να ευνοήσει ή όχι έναν τύπο έναντι
κάποιου άλλου,
γ) ο καθορισµός του σχετικού γλωσσικού περιβάλλοντος. Μερικές φορές είναι
δύσκολο το να καθοριστεί αν η γλωσσική µεταβλητή βρίσκεται στα όρια του περιβάλλοντος
που έχουµε προκαθορίσει.
Εκτός από τα παραπάνω προβλήµατα, δυσκολίες παρουσίασε η κατάταξη των
µεταβλητών βάσει του ποσοτικού τους δείκτη σε γραµµική κλίµακα. Ο Knowles (1978: 82 86), η Romaine (1978: 147), o Milroy (1982: 36), µεταξύ άλλων, αντιµετώπισαν
πολυδιάστατες γλωσσικές µεταβλητές που δεν µπορούσαν να ποσοτικοποιηθούν γραµµικά. Η
µαρτυρούµενη ποικιλία στηρίζεται όχι σε µία, αλλά σε πολλές διαφορετικές φωνητικές
παραµέτρους της µεταβλητής και η γραµµική6 τους κατάταξη οδηγεί σε συσκότιση της
κοινωνιο -γλωσσικής λειτουργίας τους.

6 Ο Milroy (1982: 36 - 37) αντιµετώπισε φωνηεντικές µεταβλητές που ποίκιλλαν τόσο ως προς το
ύψος, όσο και ως προς την προσθίωση (frontness), τη στρογγυλότητα (roundness), την επιµήκυνση
(lengthening) και τη διφθογγοποίηση (diphthongization). Παράλληλα η ποικιλία που παρουσίαζαν δεν
ήταν οµοιογενώς κατανεµηµένη, αλλά παρουσίαζε ασυµµετρία, µε ορισµένους ποικίλλοντες τύπους να

15

Προβλήµατα, ωστόσο, δηµιουργούνται και από την εξέταση µεµονωµένων
γλωσσικών µεταβλητών στην κοινωνιογλωσσολογική ανάλυση. Όπως υποστηρίζει και η
Eckert (1987: 101), τα αποτελέσµατα των ερευνών που αξιοποιούν µόνο µια γλωσσική
µεταβλητή ή και περισσότερες, αλλά τις εξετάζουν µεµονωµένα, δεν είναι ιδιαίτερα
αξιόπιστα, αφού αγνοούν την πολυπλοκότητα µε την οποία η κοινωνική ταυτότητα αξιοποιεί
τη γλωσσική ικανότητα του ατόµου. Έτσι, αν εξετάσουµε ένα φωνολογικό δείκτη στη
γλωσσική χρήση ενός ατόµου και βρούµε ότι η συχνότητα χρήσης του δεν ανταποκρίνεται
στα κοινωνικά του χαρακτηριστικά, αυτό δε σηµαίνει απαραίτητα ότι έχουµε µια εξαίρεση.
Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να εξεταστεί ο συγκεκριµένος φωνολογικός δείκτης σε
σχέση µε κάποιον άλλο και τότε να εξαχθούν συµπεράσµατα7.
Αν και η γλωσσική µεταβλητή συνδέεται περισσότερο µε την ανάλυση φωνολογικών
δεδοµένων,8 δεν αποκλείεται εν τούτοις η χρησιµοποίησή της στο σύνολο των γλωσσικών
επιπέδων στα οποία εµφανίζεται ποικιλία. Ωστόσο και η χρήση της στη σύνταξη προκάλεσε
προβλήµατα9 τα οποία επεκτείνονται από τη χαµηλή συχνότητα εµφάνισης των µεταβλητών
(Labov 1972β: 247) έως και τον ακριβή καθορισµό των τύπων που βρίσκονταν σε ποικιλία
και των κατάλληλων περιβαλλόντων τους.
Η χρήση των γλωσσικών µεταβλητών, ως µέσων αποκάλυψης του τρόπου µε τον
οποίο οι οµιλητές περιχαρακώνουν την κοινωνική τους ταυτότητα και εκφράζουν το
κοινωνικό τους στίγµα είναι κεντρικής σηµασίας στην κοινωνιογλωσσολογική θεωρία. Είναι
σαφές ότι η κριτική που αναπτύχθηκε παραπάνω, δε στρέφεται εναντίον των ίδιων των
γλωσσικών µεταβλητών, αλλά σκοπεύει στη βελτίωση της ενσωµάτωσής τους στη γλωσσική
ανάλυση και στη ανάπτυξη µεθοδολογικών αρχών που θα τελειοποιήσουν το πλαίσιο
λειτουργίας τους.

λειτουργούν ως υποσύνολα στο πλαίσιο της γλωσσικής µεταβλητής και να παρουσιάζουν περισσότερη
επιµήκυνση από άλλους.
7
Η Eckert (1987) στην έρευνά της, αν και ανακάλυψε άτοµα των οποίων η χρήση µιας µεταβλητής
ήταν ασύµβατη µε τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά, όταν εξέτασε και µια δεύτερη µεταβλητή,
παρατήρησε και σε αυτήν ασυνήθιστα χαµηλά ποσοστά. Εξετάζοντας το συνολικό δείγµα της και
συσχετίζοντας τις δύο µεταβλητές µεταξύ τους έδειξε ότι αυτό που τελικά συµµεταβαλλόταν µε τα
κοινωνικά χαρακτηριστικά των οµιλητών δεν ήταν τα µεµονωµένα ποσοστά χρήσης των µεταβλητών,
αλλά οι διαφορές των ποσοστών µεταξύ των µεταβλητών. Οι διαφορές αυτές είχαν συγκεκριµένη
κατεύθυνση και αποτύπωναν ικανοποιητικά τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις των οµιλητών.
8
Ο όρος γλωσσική µεταβλητή εξειδικεύεται ανάλογα µε το είδος της ποικιλίας στην οποία
χρησιµοποιείται και έτσι έχουµε µια σειρά από όρους που προσδιορίζουν το γλωσσικό επίπεδο
λειτουργίας της µεταβλητής: φωνολογική µεταβλητή, συντακτική µεταβλητή κ.ά.
9
Η συντακτική ποικιλία, αν και δε θα µας απασχολήσει ευρύτερα, αποτελεί ένα από τα πιο
πολυσυζητηµένα θέµατα στη βιβλιογραφία της γλωσσικής ποικιλίας από θεωρητικής και
µεθοδολογικής σκοπιάς. Βασικό ρόλο παίζει ο περιορισµός της συντακτικής µεταβλητής µε
κατάλληλα κριτήρια, όπως αυτά της σηµασιολογικής και λειτουργικής ισοδυναµίας, έτσι ώστε η
ανάλυση να εξετάζει την πραγµατική ποικιλία και όχι τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους
µπορεί να πει κανείς διαφορετικά πράγµατα (ενδ.Sankoff 1972, Sankoff 1988, Lavandera 1978 Labov
1978, Lefebvre 1989, Jacobson 1989).
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2.2

Ποικιλία στη γλωσσική ικανότητα: µεταβλητοί κανόνες

2.2.1 Γενετικοί και µεταβλητοί κανόνες
Η έρευνα του Labov, αξιοποιώντας την έννοια της γλωσσικής µεταβλητής,
προσανατολίστηκε σε βασικά θεωρητικά ερωτήµατα της γλωσσολογίας. Κατά τον Labov
(1969 [1972α: 126]) τα παρακάτω πέντε θεωρητικά ερωτήµατα µπορούν να απαντηθούν µέσα
από ποσοτικές έρευνες γλωσσικής ποικιλίας:
1. Ποια είναι η πιο γενική µορφή του γλωσσικού κανόνα; ∆ηλαδή, ποιοι
συµβολισµοί, συµβάσεις, σχήµατα και ερµηνείες µας επιτρέπουν να εξηγήσουµε
την παραγωγική και οµαλή µορφή της γλωσσικής συµπεριφοράς;
2. Τι σχέσεις υπάρχουν µεταξύ των κανόνων σε ένα σύστηµα; Ποιες αρχές διάταξης,
συνδυασµού και παραλληλισµού υπερισχύουν σε συστήµατα κανόνων;
3. Πώς τα συστήµατα κανόνων συνδέονται; Ποιο είναι το εύρος των δυνατών
διαφορών µεταξύ αµοιβαία κατανοήσιµων διαλέκτων; Πώς οι γλώσσες, που στην
αρχή είναι ξεχωριστές, συνδυάζονται µέσα σε µια δίγλωσση γλωσσική κοινότητα;
4. Πώς τα συστήµατα κανόνων αλλάζουν και εξελίσσονται;
5. Πώς τα συστήµατα κανόνων αποκτώνται; Πώς το σύστηµα κανόνων του ατόµου
αλλάζει και αναπτύσσεται, καθώς κατακτά τις νόρµες (norms) της γλωσσικής
κοινότητας;
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα µπορούν να δοθούν, σύµφωνα µε τον
Labov, µέσα από τη σύνδεση της γενετικής - µετασχηµατιστικής θεωρίας και των εµπειρικών
γλωσσικών δεδοµένων µέσω των µεταβλητών κανόνων (variable rules). Οι µεταβλητοί
κανόνες στην κοινωνιογλωσσολογία εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά από τον Labov (1969)
στην ερµηνεία της ποικιλίας που παρουσίαζε ο κανόνας της συναίρεσης (contraction) και της
αποβολής (deletion) των συνδετικών ρηµάτων στη διάλεκτο των µαύρων (Black English
Vernacular - BEV). Οι µεταβλητοί κανόνες δεν αποτελούν από µόνοι τους µια νέα θεωρητική
προσέγγιση, αλλά θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως προσπάθεια επέκτασης της γενετικής
γραµµατικής, και ιδιαίτερα των προτύπων της Βασικής Θεωρίας (Standard Theory) και της
∆ιευρυµένης Βασικής Θεωρίας (Extended Standard Theory), έτσι ώστε να µπορεί να
αντιµετωπίζει δεδοµένα γλωσσικής ποικιλίας. Με τους µεταβλητούς κανόνες επιχειρείται η
ενσωµάτωση στη έννοια της γλωσσικής ικανότητας εξωγλωσσικών παραγόντων, όπως
κοινωνικό - οικονοµικά χαρακτηριστικά οµιλητών, ηλικία, φύλο κ.ά. Παράλληλα
αναθεωρείται ο κατηγορικός ρόλος του γλωσσικού περιβάλλοντος µε την εισαγωγή
ποσοτικών σχέσεων στα δοµικά στοιχεία του γλωσσικού περιβάλλοντος του κανόνα.
Επιχειρείται δηλαδή µια σύνδεση του γλωσσικού συστήµατος ως αφηρηµένου δοµικού
σχήµατος µε τον εξωτερικό κόσµο και τις πραγµατικές περιστάσεις χρήσης της γλώσσας.
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Οι µεταβλητοί κανόνες ως σύστηµα κανόνων εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των
κανόνων της γενετικής γραµµατικής στις φάσεις της Βασικής Θεωρίας και της ∆ιευρυµένης
Βασικής Θεωρίας (Fasold 1990: 244). Τα είδη κανόνων της γενετικής γραµµατικής ως προς
την κατηγορικότητα εφαρµογής τους είναι τα ακόλουθα (Chomsky & Halle 1968: 85, 245,
Lass 1984: 28):
α) Οι κατηγορικοί κανόνες (categorical rules) που αποτελούν τη συντριπτική
πλειοψηφία των κανόνων της γενετικής γραµµατικής και εφαρµόζονται υποχρεωτικά, όταν
συναντηθεί το δοµικό περιβάλλον εφαρµογής τους. Το αποτέλεσµα της εφαρµογής τους είναι
πάντα το ίδιο και η απουσία τους οδηγεί σε αντιγραµµατικές δοµές επιφανείας10.
β) Οι προαιρετικοί κανόνες (optional rules) που αποτελούν ένα µικρό µέρος των
κανόνων της γραµµατικής µιας γλώσσας και δεν εφαρµόζονται πάντα, όταν συναντάται το
δοµικό περιβάλλον εφαρµογής τους. Η λειτουργία τους καλύπτει την παραγωγή δοµών
επιφανείας που παρουσιάζουν ποικιλία11.
Οι µεταβλητοί κανόνες, αν και παρουσιάζουν κάποιες οµοιότητες µε τους
προαιρετικούς, διαφέρουν σε δύο βασικά σηµεία:
α) Επιτρέπουν τη συµµετοχή κοινωνικών παραγόντων στο δοµικό περιβάλλον
περιγραφής του κανόνα το οποίο ονοµάζεται και περιοριστικό περιβάλλον (constraining
environment).
β) Ορίζουν ποσοτικά την εύνοια συγκεκριµένων γλωσσικών περιβαλλόντων στην
εφαρµογή του κανόνα.
γ) Παρότι οι κλασικοί γενετικοί κανόνες (α,β) απαριθµούν τα δυνατά είδη των δοµών
σε µια γλώσσα, οι µεταβλητοί κανόνες ενσωµατώνοντας συχνότητες εφαρµογής υπερβαίνουν
το στόχο αυτό και επιχειρούν να απαριθµήσουν όχι µόνο τις δοµές, αλλά και τις πιθανότητες
εµφάνισης µιας δοµής έναντι κάποιας άλλης σε ένα συγκεκριµένο επικοινωνιακό γεγονός.
Η ύπαρξη µεταβλητών κανόνων στο επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας του ατόµου
συνεπάγεται την ύπαρξη συγκεκριµένων σχέσεων που είναι γλωσσολογικά σηµαντικές. Το
γεγονός ότι ένας κανόνας εφαρµόζεται πιο συχνά σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον, πιο
σπάνια σε κάποιο άλλο και καθόλου σε κάποιο τρίτο, υποδηλώνει ότι ο κανόνας αυτός είναι
ιεραρχικά “ευαίσθητος” σε µια σειρά από γλωσσολογικά χαρακτηριστικά του εκφωνήµατος.
Κατά τον Labov (1969 [1972α: 99]) αυτοί οι µεταβλητοί περιορισµοί είναι εσωτερικευµένοι
από το σύνολο των µελών µιας γλωσσικής κοινότητας και η επίδρασή τους στην εφαρµογή
των κανόνων είναι τόσο ισχυρή, ώστε τα αποτελέσµατα της ύπαρξής τους είναι ορατά ακόµα
10

Μια µορφή τυπικής αναπαράστασης της λειτουργίας τους σε φωνολογικό περιβάλλον,
ακολουθώντας το συµβολισµό των Chomsky & Halle (1968), θα ήταν η ακόλουθη: α → β / γ — δ.
Έτσι ακολουθίες, όπως ββγαδ, θα µετατρέπονται πάντα σε ββγβδ.
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και όταν εξετάζεται µικρός αριθµός εκφωνηµάτων από κάθε άτοµο. Γλωσσολογικά
σηµαντικό είναι και το σχετικό βάρος (relative weight) του κάθε µεταβλητού περιορισµού,
που ωστόσο δεν είναι το ίδιο για κάθε µέλος της κοινότητας. Στην έρευνα του Labov για την
αποβολή των -t, d η διαφορετική επίδραση των φωνολογικών και γραµµατικών
περιβαλλόντων στους µαύρους και τους λευκούς οµιλητές αποτέλεσε και τη σηµαντικότερη
αιτία της γλωσσικής διαφοροποίησής τους (1972α : 44 - 45).
Η χρήση των µεταβλητών κανόνων στη γραµµατική περιγραφή κατά τον Labov
αναµορφώνει τη διάκριση γλωσσικής ικανότητας - γλωσσικής επιτέλεσης. Η διευρυµένη
έννοια της γλωσσικής ικανότητας περιλαµβάνει τα εξής: α) γνώση των µεταβλητών κανόνων,
β) γνώση των µεταβλητών περιορισµών που ευνοούν την εφαρµογή του κανόνα και γ) γνώση
της ιεραρχικής διάταξης των µεταβλητών περιορισµών, όπως αυτή διαµορφώνεται µέσα από
το βάρος µε το οποίο ευνοεί ο κάθε περιορισµός την εφαρµογή του µεταβλητού κανόνα.
Παράλληλα επιχειρείται η διάκριση µεταξύ πιθανότητας (probability) και συχνότητας
(frequency). Κατά τους Cedergren & Sankoff (1974: 353) µε τους µεταβλητούς κανόνες δεν
καταργείται η διάκριση µεταξύ γλωσσικής ικανότητας και επιτέλεσης. Αντιθέτως η γλωσσική
ικανότητα συσχετίζεται µε την έννοια της πιθανότητας, ενώ η γλωσσική πραγµάτωση µε την
έννοια της συχνότητας. Η πιθανότητα εφαρµογής ενός κανόνα υπολογίζεται βάσει των
πραγµατικών συχνοτήτων που µετρούνται στη γλωσσική χρήση. Η συχνότητα παρατηρείται
µέσα στην εµπειρική πραγµατικότητα και συγκεκριµενοποιείται µέσω ενός αριθµού.
Αντίθετα η πιθανότητα, αν και υπολογίζεται βάσει των συχνοτήτων, είναι πιο αφηρηµένη και
δεν αποτελεί ακριβή αντανάκλασή τους. Η διάκριση αυτή µεταξύ των αφηρηµένων
πιθανοτήτων που παρουσιάζει η εφαρµογή ενός κανόνα, όταν ικανοποιούνται οι όροι που
απαιτεί το δοµικό του περιβάλλον και των συγκεκριµένων συχνοτήτων που καθορίζονται από
την εφαρµογή του κανόνα στη γλωσσική χρήση, ανταποκρίνονται στη σχέση µεταξύ του
επιπέδου της γλωσσικής ικανότητας και του συγκεκριµένου επίπεδου της γλωσσικής
επιτέλεσης.

2.2.2 Τυπική περιγραφή και µαθηµατικές ιδιότητες των µεταβλητών κανόνων
Η τυπική αναπαράσταση ενός µεταβλητού κανόνα, σύµφωνα µε το συµβολισµό των
Cedergren & Sankoff (1974), είναι η ακόλουθη:

Η τυπική αναπαράσταση του κανόνα θα ήταν πάλι: α → (β) / γ — δ, µε την παρένθεση να δηλώνει
την προαιρετικότητα. Ωστόσο η ακολουθία ββγαδ θα µετατρεπόταν µερικές φορές σε ββγβδ και
µερικές φορές θα έµενε αναλλοίωτη (ββγαδ), εφόσον η εφαρµογή του κανόνα θα ήταν προαιρετική.
11
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α→ β

(1)

[γγ ]
[δδ ]
[εε ]
M

[ζζ ]
[ηη ]

[θθ ]
[ιι ]
[λλ ]
[κκ ]
M

M
Οι γωνιώδεις αγκύλες γύρω από το β δηλώνουν πως η µετατροπή του α σε β γίνεται
µεταβλητά. Τα [γ], [δ], [ε] . . . [λ] αποτελούν τα χαρακτηριστικά του γλωσσικού
περιβάλλοντος (π.χ. προηγούµενο φωνήεν, τονικό περιβάλλον, επόµενο σύµφωνο,
γραµµατική κατηγορία λέξης, µορφολογικό όρια κ.ά.). Όταν τα χαρακτηριστικά αυτά
βρίσκονται σε γωνιώδεις αγκύλες <[γ], [δ], [ε] . . [κ]>, τότε ονοµάζονται µεταβλητοί
περιορισµοί (variable constraints) και η λειτουργία τους ευνοεί µε κάποια συγκεκριµένη
πιθανότητα που θα ονοµάσουµε βάρος (weight) την εφαρµογή του κανόνα σε αυτά τα
περιβάλλοντα. Το χαρακτηριστικό [λ] είναι υποχρεωτικό περιβάλλον για τη λειτουργία του
κανόνα. Ο παραπάνω κανόνας διαβάζεται ως εξής: το α επαναγράφεται µεταβλητά ως β, όταν
εξαρτάται µεταβλητά από τα χαρακτηριστικά [γ], [δ], [ε] . . . [κ] και σταθερά από το
χαρακτηριστικό [λ].
Αν και η τυπική µορφή των µεταβλητών κανόνων µοιάζει σε πολλά σηµεία µε αυτή
των κλασικών γενετικών κανόνων, υπάρχουν διαφορές ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας
τους. Το πρώτο σκέλος του (1) µπορεί να διατυπωθεί και ακολούθως:
(2)
α→ β = p
12
όπου p η πιθανότητα εφαρµογής αυτού του κανόνα στο συγκεκριµένο περιβάλλον που
προσδιορίζουν τα µεταβλητά και αµετάβλητα χαρακτηριστικά του (1). Μπορούµε αντίστοιχα
να αναλύσουµε τα µεταβλητά χαρακτηριστικά του (1) ως πιθανότητα του κάθε
περιβάλλοντος να ευνοήσει την εφαρµογή του κανόνα. Στην περίπτωση αυτή η πιθανότητα
εφαρµογής του (1) θα προκύψει ως άθροισµα των πιθανοτήτων των µεταβλητών περιορισµών
να ευνοήσουν την εφαρµογή του. Έτσι έχουµε:
(3)

p=pα + pβ + pγ . . . pκ
Το άθροισµα του (3) είναι ωστόσο ελλιπές, αφού υπολογίζεται ως παράγοντας

εφαρµογής του µεταβλητού κανόνα µόνο το γλωσσικό περιβάλλον του κανόνα, και όχι
εξωγλωσσικοί παράγοντες, όπως η κοινωνική τάξη του οµιλητή, το φύλο κ.ά. Αυτούς τους
εξωγλωσσικούς παράγοντες ο Labov (1969 [1972α: 95 - 96]) τους ενσωµάτωσε σε αυτό που
ονόµασε ενδογενή πιθανότητα (input probability) και τους συµβόλισε ως po. Η ποσότητα po
εκφράζει ποσοτικά το πόσο ευνοϊκά επηρεάζει η ηλικία, το φύλο, το ύφος, η
κοινωνικοοικονοµική τάξη και η εθνικότητα του οµιλητή το συγκεκριµένο κανόνα. Η

12

Η τιµές της πιθανότητας εκτείνονται από 0 έως 1. Όταν p=0, τότε ο κανόνας δεν εφαρµόζεται, ενώ
όταν p=1 ο κανόνας εφαρµόζεται κατηγορικά.
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ενσωµάτωση της po στο (3) µας δίνει την τελική εξίσωση βάσει της οποίας υπολογίζεται η
πιθανότητα εφαρµογής ενός µεταβλητού κανόνα:
p=po + pα + pβ + pγ . . . pκ

(4)

Το (4) στην πιο γενική του µορφή γράφεται ως:
(5)

p= f (po , pα , pβ , pγ . . . pκ)
Το (5) αποτελεί τη γενική µορφή ενός οποιουδήποτε µεταβλητού κανόνα ο οποίος

συνυπολογίζει γλωσσικούς και εξωγλωσσικούς παράγοντες και υπολογίζει την πιθανότητα
εφαρµογής του κανόνα ως συνάρτηση τους. Η γενική αυτή µορφή µας επιτρέπει να δούµε τη
γενική πιθανότητα εφαρµογής του µεταβλητού κανόνα όχι µόνο ως άθροισµα των επιµέρους
παραγόντων, αλλά και ως γινόµενο, ή οποιαδήποτε άλλη µαθηµατική συνάρτηση. Η
πρόσθεση της πιθανότητας των παραγόντων που χρησιµοποιείται στο (4) ήταν η πρώτη
δυνατή λύση την οποία υιοθέτησε ο Labov και ονοµάστηκε προσθετικό µοντέλο13 (additive
model), γιατί οι πιθανότητες ή τα βάρη για κάθε µεταβλητό περιορισµό προστίθενται, για να
δώσουν την τελική πιθανότητα εφαρµογής του κανόνα.
Η αναλυτική εξήγηση του τρόπου µε τον οποίο υπολογίζονται οι πιθανότητες των
µεταβλητών περιορισµών ξεπερνά τους στόχους αυτής της παρουσίασης. Θα πρέπει ωστόσο
να τονιστεί ότι οι πιθανότητες εξάγονται από τα πραγµατικά γλωσσικά δεδοµένα που
συγκεντρώνονται στην επιτόπια έρευνα. Η γενική µεθοδολογία που ακολουθείται και
περιγράφεται από τον Guy (1975: 61 - 65) είναι η ακόλουθη: α) ορθογραφική και φωνητική
µεταγραφή των δεδοµένων, β) εντοπισµός των περιπτώσεων που καλύπτει ο µεταβλητός
κανόνας, γ) εξέταση του γλωσσικού περιβάλλοντος αυτών των περιπτώσεων, δ) καθορισµός
του συνόλου των γλωσσικών περιβαλλόντων στα οποία εµφανίζεται η γλωσσική ποικιλία και
αριθµητικός υπολογισµός της εµφάνισης του καθενός, ε) καθορισµός των κοινωνικών και
άλλων εξωγλωσσικών χαρακτηριστικών του οµιλητή και κωδικοποίησή τους έτσι ώστε να
πάρουν αριθµητική µορφή (π.χ. Άνδρας = 0, Γυναίκα = 1 κ.ο.κ.), στ) τροφοδότηση των
αριθµητικών στοιχείων στον υπολογιστή για τον προσδιορισµό των πιθανοτήτων των
µεταβλητών περιορισµών.

13

Το αθροιστικό πρότυπο αντικαταστάθηκε λόγω ορισµένων προβληµάτων στις µαθηµατικές του
προϋποθέσεις από το πολλαπλασιαστικό πρότυπο (multiplicative model)(Cedergren & Sankoff 1974)
το οποίο χωρίστηκε σε πολλαπλασιαστικής εφαρµογής (multiplicative applications) και
πολλαπλασιαστικής µη εφαρµογής (multiplicative nonapplications). Και στα δύο νέα πρότυπα η τελική
πιθανότητα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας και όχι αθροίζοντας τις επιµέρους πιθανότητες των
µεταβλητών περιορισµών. Εκτός των πολλαπλασιαστικών προτύπων οι Rousseau & Sankoff (1978)
παρουσίασαν το λογιστικό µοντέλο (logistic model) συνοδευµένο µε αναβάθµιση του προγράµµατος
στις εκδόσεις VARBRUL2 (Sankoff 1975) και αργότερα VARBRUL3. Αν και η τεχνική περιγραφή
αυτών των προτύπων δε θα µας απασχολήσει εδώ, θα πρέπει να τονιστεί πως τα µοντέλα αυτά είναι
όλα µαθηµατικοί µετασχηµατισµοί του γενικού µοντέλου (5) (Kay & McDaniel 1979: 174 - 175) του
οποίου το αθροιστικό είναι το απλούστερο παράγωγο και εποµένως η παρουσίαση αυτού αποκαλύπτει
τις ουσιαστικότερες πτυχές όλων των µοντέλων.
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Η µετατροπή του παραπάνω µοντέλου στο πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή
VARBRUL έδωσε τη δυνατότητα να αναλύεται µεγάλος όγκος δεδοµένων και µέσα από τον
υπολογισµό των µεταβλητών περιορισµών να διαµορφώνονται ποσοτικές εκτιµήσεις γύρω
από το είδος των γλωσσικών περιβαλλόντων που τείνουν να ευνοήσουν ή να απαγορεύσουν
την εφαρµογή ενός γλωσσικού κανόνα, καθώς και τη σχετική ιεράρχησή τους.

2.2.3 Κριτική στους µεταβλητούς κανόνες
Οι µεταβλητοί κανόνες, αν και επηρέασαν το σύνολο σχεδόν των ερευνητών που
ασχολήθηκαν ποσοτικά µε κοινωνιογλωσσολογικά φαινόµενα, υπήρξαν από την πρώτη
στιγµή της παρουσίασής τους αντικείµενο κριτικής. Η κριτική που ασκήθηκε ήταν καθολική
καλύπτοντας ευρεία θεµατολογία. Πιο συγκεκριµένα οι αντιρρήσεις στην υφή και τη χρήση
των µεταβλητών κανόνων εντάσσονται σε τέσσερις άξονες:
α) Κριτική γύρω από τη δυνατότητα ενσωµάτωσης στην έννοια της γλωσσικής
ικανότητας και γενικότερα της θεωρίας της γενετικής γραµµατικής πιθανοτικών συσχετισµών
και ποσοτικών διαδικασιών ελέγχου και µεταβολής της γλωσσικής παραγωγής. Αντιθέτως οι
µεταβλητοί κανόνες µπορούν να αντικατασταθούν από άλλες διαδικασίες περισσότερο
αποδεκτές στη γενετική γραµµατική.
β) Κριτική στην ιδιότητα των µεταβλητών κανόνων να αποτελούν µέρος της
γλωσσικής ικανότητας ολόκληρης της γλωσσικής κοινότητας και όχι του ατόµου.
γ) Κριτική στις συνεπαγωγές που έχουν οι µαθηµατικές ιδιότητες των µεταβλητών
κανόνων ως προς τη ψυχολογική πραγµατικότητα τους και τη σχέση τους µε την εµπειρική
πραγµατικότητα που περιγράφουν.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η κριτική που διατυπώθηκε από τον Bickerton (1971,
1973), ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η έννοια των µεταβλητών κανόνων καταστρέφει τη βασική
διάκριση µεταξύ γλωσσικής ικανότητας και γλωσσικής επιτέλεσης. Για τον Bickerton (1971:
460 - 461) η γλωσσική ικανότητα του ανθρώπου αδυνατεί να χειριστεί πιθανότητες και
εποµένως είναι αδύνατον να ξέρουµε το ποσοστό µε το οποίο θα εφαρµόσουµε ένα
συγκεκριµένο κανόνα, όταν εµφανίζεται το σχετικό γλωσσικό περιβάλλον. Οι µεταβλητοί
κανόνες είναι αντιπροσωπευτικοί του συνόλου των οµιλητών που εµφανίζουν συγκεκριµένα
κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά και όχι του ατόµου. Έτσι απαιτούν από τον οµιλητή να
υπολογίζει διαρκώς τα ποσοστά ποικιλίας εφαρµογής των κανόνων του και να κάνει σειρές
από διορθωτικές κινήσεις στην προφορά του, για να µπορεί να διατηρήσει τη γλωσσική του
συµπεριφορά κοντά στο µέσο όρο της κοινωνικοοικονοµικής τάξης στην οποία ανήκει. Σε
παράλληλες γραµµές κινήθηκε και η κριτική του De Camp (1971), ο οποίος υποστήριξε ότι
“οι αναλύσεις συχνοτήτων ανήκουν στον κόσµο των επαγωγικών θεωριών” και εποµένως
“στη θεωρία της γλωσσικής επιτέλεσης” (De Camp 1971: 35). Οι µεταβλητοί κανόνες κατά
τον De Camp στρέφονται ενάντια στη φύση των φαινοµένων που περιγράφουν: α)
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µετατρέπουν τις γλωσσικές µεταβλητές, που από τη φύση τους είναι αντιθετικές και δίτιµες,
σε

συνεχείς

και

β)

µετασχηµατίζουν

το

κοινωνικό

συνεχές

σε

διακριτές

κοινωνικοοικονοµικές κατηγορίες. Αντίστοιχη είναι και η άποψη της Romaine (1981: 96), η
οποία ισχυρίζεται ότι οι µεταβλητοί κανόνες, αν και αρχικά αναπτύχθηκαν, για να
εµπλουτίσουν την έννοια της γλωσσικής ικανότητας, µε µια πιο προσεκτική εξέταση,
αποδεικνύεται ότι οδηγούν σε µια θεωρία της γλώσσας που διαφέρει σε πολλά σηµεία από
αυτή της γενετικής γραµµατικής. Επιπλέον οι µεταβλητοί κανόνες δε φαίνεται να
αναφέρονται στην ατοµική γλωσσική ικανότητα, αφού η πιθανοτική φύση τους δεν τους
επιτρέπει να αναφερθούν στην επικοινωνιακή ικανότητα που για την Romaine είναι η πιο
ενδιαφέρουσα από κοινωνιογλωσσολογικής σκοπιάς (Romaine 1981: 105).
Η λειτουργία των µεταβλητών κανόνων δέχτηκε επίσης κριτική και από τους
Kiparsky (1971) και Fraser (1972), οι οποίοι υποστήριξαν ότι η κανονικότητα που
παρατηρείται στη γλωσσική ποικιλία δε σχετίζεται µε τη λειτουργία κανόνων, αλλά
ερµηνεύεται από τα καθολικά χαρακτηριστικά των γλωσσών (π.χ. τάσεις ακολουθίας
συµφώνου – φωνήεντος [ΣΦΣΦ…], τάσεις διατήρησης συλλαβικής δοµής κ.ά.). Αντίστοιχες
αντιρρήσεις εκφράζονται και από τους Singh & Ford (1989) οι οποίοι, εξετάζοντας πέντε από
τις πιο διαδεδοµένες περιπτώσεις γλωσσικής ποικιλίας, ισχυρίζονται ότι οι µεταβλητοί
κανόνες δεν προσφέρουν τίποτα στο ερµηνευτικό επίπεδο των φαινοµένων που αναλύουν,
αλλά αποτελούν απλώς ένα τρόπο συγκέντρωσης και προβολής ποσοτικών δεδοµένων για τη
γλώσσα. Για τους Singh & Ford (1989: 367) “οι κανόνες είναι εγγενώς κατηγορικοί και η
φαινοµενική ποικιλία είναι άµεσα ερµηνεύσιµη, όταν διατυπωθούν οι κανόνες µε τον
κατάλληλο τρόπο”.
Στη δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγεται η κριτική που άσκησαν οι Kay (1978),
Milroy (1982) και Romaine (1981, 1982α). Ο Kay (1978: 71 -72) ισχυρίζεται πως οι
µεταβλητοί κανόνες προϋποθέτουν οι γλωσσικοί περιορισµοί να είναι κτήµα της γλωσσικής
κοινότητας, να αποτελούν δηλαδή µια µορφή γραµµατικής της κοινότητας (community
grammar). Σύµφωνα µε την άποψη αυτή δεν µπορούν να διεπιδράσουν µε τους περιορισµούς
του οµιλητή (τάξη, φύλο, ηλικία κ.ά.), αλλά λειτουργούν ανεξάρτητα, γεγονός όµως το οποίο
διαψεύδεται από την εµπειρική έρευνα. Αντιθέτως και για αυτόν η κινητήρια δύναµη της
γλωσσικής αλλαγής βασίζεται στην αλληλεπίδραση των κοινωνικών µε τους γλωσσικούς
παράγοντες. Αντίστοιχη είναι η επιχειρηµατολογία της Romaine (1981: 102) που δέχεται ότι
το πεδίο αναφοράς των µεταβλητών κανόνων είναι η κοινότητα. Πιο συγκεκριµένα
υποστηρίζει (1982α:19) ότι οι µεταβλητοί κανόνες οδηγούν σε µια γλωσσική κοινότητα, την
οποία ονοµάζει “ιδεατή κοινότητα µεταβλητών κανόνων - ΙΚΜΚ” (prototype variable rule
community), η οποία δεν µπορεί να υπάρξει στην πραγµατικότητα. Η ιδεατή αυτή κοινότητα
ορίζεται µέσα από την αποδοχή και χρήση κοινών µεταβλητών περιορισµών στους
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µεταβλητούς κανόνες οι οποίοι συµπεριλαµβάνονται στη γραµµατική της συγκεκριµένης
κοινότητας. Η οποιαδήποτε αντιστροφή ή αλλαγή των γλωσσικών περιορισµών σε ένα άτοµο
της ΙΚΜΚ θα σηµάνει ταυτόχρονα και αλλαγή των περιορισµών σε όλα τα µέλη της ΙΚΜΚ.
Σε ανάλογα συµπεράσµατα καταλήγει και ο Milroy (1982: 38) o οποίος αντιτίθεται στην
ιδιότητα των µεταβλητών κανόνων να αντιπροσωπεύουν την ποικιλία των οµάδων και όχι
του ατόµου, αφού µε τον τρόπο αυτό ένα µεγάλο µέρος της κοινωνικής πολυπλοκότητας και
των µηχανισµών της γλωσσικής αντιπροσώπευσης δεν ερευνάται.
Στην τρίτη κατηγορία των αντιρρήσεων περιλαµβάνεται η κριτική των Kay &
McDaniel (1979, 1981) οι οποίοι συζητώντας τις µαθηµατικές ιδιότητες των διάφορων
προτύπων των µεταβλητών κανόνων (αθροιστικό, πολλαπλασιαστικό κ.ά.), τονίζουν τις
αδυναµίες και τις ανεπιθύµητες συνεπαγωγές για τη γλωσσική θεωρία που παρουσιάζει η
υιοθέτηση καθενός από τα διάφορα προτεινόµενα πρότυπα. Σύµφωνα µε τις αρχικές τους
θέσεις (Kay & McDaniel 1979: 157 - 168) το αθροιστικό πρότυπο µπορεί να παρουσιάσει ως
πιθανότητα εφαρµογής ενός κανόνα αριθµούς µεγαλύτερους από το 1 και µικρότερους από το
0. Η µετατροπή των τιµών που είναι µεγαλύτεροι του 1 και µικρότεροι του 0 σε 1 και 0
αντίστοιχα µέσω κάποιου µαθηµατικού µετασχηµατισµού (όπως πρότειναν οι Cedergren &
Sankoff 1974) είναι µάταιη και λανθασµένη µαθηµατικά. Παράλληλα οι γλωσσικοί
περιορισµοί στον τύπο του αθροιστικού µοντέλου εµφανίζουν τιµές που δεν είναι
πιθανότητες εύνοιας των συγκεκριµένων γλωσσικών περιβαλλόντων στην εφαρµογή του
κανόνα αλλά απλοί αριθµητικοί δείκτες που συνδυαζόµενοι δίνουν τη γενική πιθανότητα
εφαρµογής του κανόνα. Αντίστοιχα το πολλαπλασιαστικό µοντέλο δεν παρουσιάζει τα
προβλήµατα του αθροιστικού, αλλά έχει άλλες αδυναµίες, όπως το ότι αποτελεί την
αυθαίρετη επιλογή από έναν τεράστιο αριθµό ισοδύναµων προτύπων.

2.2.4 Η χρησιµότητα των µεταβλητών κανόνων στην κοινωνιογλωσσολογική
έρευνα
Παρά το µέγεθος της κριτικής που ασκήθηκε στους µεταβλητούς κανόνες και τις
διαφορετικές µεταξύ τους παραµέτρους χρήσης τους, υπήρξε και σηµαντική και
κατηγορηµατική υπεράσπισή τους. Οι Sankoff & Labov (1979) ανασκεύασαν ένα µεγάλο
µέρος των αντιρρήσεων που είχαν διατυπωθεί κυρίως από τους Kay (1978) και Kay &
McDaniel (1979), ανατρέποντας παράλληλα ένα µεγάλο µέρος της κριτικής που είχε
διατυπωθεί ως τη εκείνη στιγµή και από διάφορους άλλους ερευνητές.
Οι Sankoff & Labov (1979: 191) θεωρούσαν τους µεταβλητοί κανόνες ένα χρήσιµο
και διεισδυτικό εργαλείο, για να ανακαλύψουν τις πολύπλοκες εσωτερικές σχέσεις που
υπάρχουν στη γραµµατική, οι οποίες είναι ποσοτικής φύσεως, µοιράζονται µεταξύ των
οµιλητών και χαρακτηρίζονται από συστηµατικότητα. Οι περισσότερες µαθηµατικές
ανεπιθύµητες παρενέργειες του προσθετικού και πολλαπλασιαστικού προτύπου, που
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παρουσιάστηκαν παραπάνω λύνονται από την υιοθέτηση του λογιστικού µοντέλου14
(Rousseau & Sankoff 1978), το οποίο παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των
πρώτων προτύπων.
Όσον αφορά την κριτική σχετικά µε την αδυναµία αλληλεπίδρασης των γλωσσικών
και εξωγλωσσικών περιορισµών στους κανόνες, οι Sankoff & Labov (1979: 202)
ισχυρίστηκαν ότι οι αντιρρήσεις που εκφράζονται στηρίζονται σε λανθασµένες ερµηνείες των
µαθηµατικών ιδιοτήτων των µεταβλητών κανόνων. Η κριτική που ασκήθηκε στηρίχθηκε στα
ακόλουθα δύο σηµεία: α) οι µεταβλητοί κανόνες έχουν πεδίο εφαρµογής µια ενιαία
γραµµατική της γλωσσικής κοινότητας, όπου οι γλωσσικοί περιορισµοί µοιράζονται από όλα
τα µέλη της, β) οι γλωσσικοί περιορισµοί είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους και οι κοινωνικοί µε
τους γλωσσικούς περιορισµούς λειτουργούν δίχως ο ένας να επηρεάζει τον άλλο. Και οι δύο
θέσεις

αποτελούν

γλωσσολογικές

ερµηνείες

των

µαθηµατικών

υποθέσεων

που

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των αποτελεσµάτων των περιορισµών και εποµένως
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως θεωρητικά επιχειρήµατα εναντίον των µεταβλητών
κανόνων. Ως προς το πρώτο σηµείο οι Sankoff & Labov (1979) αρνήθηκαν ότι αυτό ισχύει
καθολικά στις µελέτες γλωσσικής ποικιλίας. Η πραγµατική προϋπόθεση για τη χρήση των
µεταβλητών κανόνων είναι ότι τα άτοµα συµµετέχουν σε επικαλυπτόµενες και αµοιβαία
ενσωµατωµένες γλωσσικές κοινότητες. Εποµένως οι µεταβλητοί κανόνες που χρησιµοποιεί ο
κάθε οµιλητής µιας γλωσσικής κοινότητας αναµένεται να διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο, σε
ορισµένα σηµεία, αφού ο καθένας ανήκει σε διαφορετικές µικρότερες γλωσσικές κοινότητες.
Πάντως εργασίες, όπως αυτές των Wolfram (1974: 6), Sankoff (1975: 37), Wolfram &
Christian (1976: 36), Guy (1980) και Labov (1989α: 2) έχουν δείξει ότι τις περισσότερες
φορές η γλωσσική συµπεριφορά του ατόµου αντανακλά τη γενικότερη συµπεριφορά της
γλωσσικής κοινότητας στην οποία ανήκει και µοιράζεται τους σηµαντικότερους από τους
γλωσσικούς περιορισµούς της. Όσον αφορά την ανεξαρτησία των γλωσσικών από τους
κοινωνικούς περιορισµούς, αποτελεί τη µηδενική υπόθεση, την ερευνητική υπόθεση δηλαδή
προς επιβεβαίωση, και όχι την a priori προϋπόθεση της λειτουργίας των µεταβλητών
κανόνων. Σύµφωνα µε τους Sankoff & Labov (1979: 204) αυτή η ανεξαρτησία, αν και ισχύει
τις περισσότερες φορές, είναι επιβεβαιώσιµη ή διαψεύσιµη αποκλειστικά µέσα από τα
δεδοµένα και δεν προϋποτίθεται, αλλά περισσότερο τίθεται, ως πρόβληµα. Πρόκειται για µια
αναγκαία µαθηµατική προϋπόθεση που χρειάζεται ο στατιστικός αλγόριθµος των

14

Το λογιστικό πρότυπο, αν και αναφέρθηκε, δε συµπεριλήφθηκε στην αναλυτική µαθηµατική κριτική
των Kay & McDaniel (1979), αφού δεν υπήρχαν αρκετά εµπειρικά δεδοµένα από την εφαρµογή του. Ο
γενικόλογος αφορισµός του ότι ανήκει στην ίδια µαθηµατική “οικογένεια” µε τα προηγούµενα
πρότυπα και εποµένως φέρει ανάλογες αδυναµίες, απορρίφθηκε από τους Sankoff & Labov (1979:
201) ως µαθηµατικά άτοπος και λανθασµένος.
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προγραµµάτων VARBRUL15 και δεν αποτελεί µέρος της θεωρίας των µεταβλητών κανόνων.
Στο ίδιο το πρόγραµµα είναι εφικτό να δηλώσει κανείς ότι συγκεκριµένος κοινωνικός
περιορισµός βρίσκεται σε αλληλεπίδραση µε κάποιο γλωσσικό, το δε αποτέλεσµα της
αλληλεπίδρασης µπορεί να συνυπολογιστεί στην πιθανότητα εφαρµογής του κανόνα.
Κατά τους Sankoff & Labov το πρόβληµα της σχέσης της γενετικής γραµµατικής µε
τους µεταβλητούς κανόνες και η δυνατότητα του ανθρώπου να χειρίζεται πιθανότητες
αποτελούν ψευδοπροβλήµατα. Αν και ο µεταβλητός κανόνας ανήκει σε διαφορετικού είδους
λογική κατηγορία από τον κατηγορικό κανόνα, ωστόσο δεν παύει να θεωρείται η αφετηρία
του δεύτερου, αφού κάθε κατηγορικός κανόνας είναι η αφαιρετική διατύπωση µιας
µεταβλητής διαδικασίας. Όταν µάλιστα σε αυτή τη διαδικασία οριστεί µια πιθανότητα
πραγµάτωσης, τότε επιτυγχάνεται η αντίστοιχη παραλληλοποίηση µεταξύ γλωσσικής
ικανότητας και γλωσσικής επιτέλεσης και συνδέεται η πιθανότητα πραγµάτωσης του
µεταβλητού κανόνα µε το αφηρηµένο γενετικό γλωσσικό τµήµα του εγκεφάλου. Αυτή η θέση
ενισχύεται και πειραµατικά από το χώρο της συµπεριφοριστικής ψυχολογίας και "ηθολογίας",
όπου αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος και άλλα έµβια όντα έχουν τη δυνατότητα να µαθαίνουν
δοµές που ποικίλλουν µέσω ενός ειδικού µηχανισµού που ονοµάζεται “πιθανοτική
εναρµόνιση” (probability matching). Η ικανότητα αυτή στηρίζεται στη δυνατότητα των
περισσότερων έµβιων όντων “να επαναλαµβάνουν τις παρατηρηµένες συχνότητες κάποιων
γεγονότων στις συµπεριφοριστικές τους αντιδράσεις, να παίρνουν αποφάσεις ή να
συµπεριφέρονται ακολουθώντας ένα σταθερό πιθανοτικό σχήµα” (Labov 1994: 580).
Ως προς την υπόθεση τέλος, ότι φαινόµενα γλωσσικής ποικιλίας µπορούν να
ερµηνευθούν αποκλειστικά µε αναφορά στα γλωσσικά καθολικά ή τις διατάξεις κανόνων,
εκφράζονται ουσιαστικές αντιρρήσεις από τον Berdan (1975: 18 - 19).. Αντίστοιχα και ο
Labov (1986: 417 - 418) υποστηρίζει ότι η ποικιλία που συναντάται στη γλώσσα δεν µπορεί
να αντιµετωπιστεί από γλωσσικά καθολικά µε απόλυτη ισχύ. Η βασική του θέση είναι ότι
υπάρχουν γενικές τάσεις ποικιλίας που βρίσκονται κάθε φορά σε δυναµική αντίθεση και, σε
συνδυασµό µε τους κοινωνικούς παράγοντες της γλωσσικής χρήσης, τείνουν να δηµιουργούν
µια διατεταγµένη και συστηµατική ποικιλία στη γλωσσική παραγωγή και να ωθούν τη
γλωσσική αλλαγή προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση.
Οι µεταβλητοί κανόνες εκτός των θεωρητικών επεκτάσεών τους αποτελούν πολύτιµο
ευρετικό εργαλείο. Το πρόγραµµα VARBRUL, ειδικά στην τελευταία του έκδοση (Rousseau
1989), µας δίνει τεράστιες δυνατότητες ανάλυσης των κοινωνιογλωσσολογικών δεδοµένων.
Η δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας των µαθηµατικά “ιδιότροπων” γλωσσικών
δεδοµένων µε το VARBRUL είναι εύκολη και τα αποτελέσµατα ερµηνεύονται ακόµα και
από άτοµα που δεν έχουν ιδιαίτερη γνώση στη στατιστική. Το ίδιο το πρόγραµµα δε
15

Όλη η σειρά των προγραµµάτων VARBRUL σχεδιάστηκε µε γνώµονα κυρίως τη διερεύνηση της
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χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για την ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας, αλλά
µπορεί να εξετάσει δεδοµένα γλωσσικής πρόσκτησης και παθολογίας του λόγου και να
χειριστεί, τόσο δίτιµες, όσο και πολύτιµες µεταβλητές (µεταβλητές µε τρεις ή περισσότερους
ποικίλλοντες τύπους).
Στόχος µας στα επόµενα κεφάλαια είναι η αποκρυπτογράφηση της γλωσσικής
ποικιλίας στη ΝΕ, η ανίχνευση των σηµαντικότερων παραγόντων που την προκαλούν και την
καθορίζουν χρησιµοποιώντας το VARBRUL και άλλα συναφή προγράµµατα στατιστικής
ανάλυσης. Η έννοια των µεταβλητών κανόνων θα χρησιµοποιηθεί ως αναλυτικό εργαλείο
που µας επιτρέπει να εντοπίσουµε τους γλωσσικούς, κοινωνικούς ή ψυχολογικούς
παράγοντες που αποτελούν τη βάση των γλωσσικών επιλογών που κάνουµε, όταν
χρησιµοποιούµε τη γλώσσα. Αυτή η αντίληψη των µεταβλητών κανόνων, αν και διαφέρει σε
ορισµένα σηµεία από αυτή που αρχικά διατυπώθηκε από τον Labov, είναι συµβατή µε τις πιο
πρόσφατες αντιλήψεις του (Labov 1994) και δικαιολογεί τη χρήση τους στην παρούσα
εργασία16.

2.3

Η θεωρία των κοινωνικών δικτύων
Μια σηµαντική διαφοροποίηση της παρούσας διατριβής από την τυπική προσέγγιση

του Labov στη γλωσσική ποικιλία είναι η χρήση των κοινωνικών δικτύων ως µεθόδου
δειγµατοληψίας, αλλά και ως βασικού ερµηνευτικού µηχανισµού. Στις περισσότερες έρευνες
του ο Labov προσπάθησε να ερµηνεύσει τη γλωσσική ποικιλία µε τη βοήθεια της κοινωνικής
τάξης του οµιλητή. Στην παρούσα διατριβή θα χρησιµοποιήσουµε ως βασική µεθοδολογική
αρχή αυτή του κοινωνικού δικτύου. Η κοινωνική τάξη θα ενσωµατωθεί στην ανάλυση µας,
µε τη µορφή ενός ταξικού δείκτη ο οποίος θα λειτουργήσει επικουρικά ως προς την ερµηνεία
των αποτελεσµάτων και δε θα αποτελέσει δεσπόζουσα κοινωνιολογική αποδοχή (για
λεπτοµερέστερη περιγραφή του συγκεκριµένου δείκτη βλ. σ.72).
Η επιλογή του κοινωνικού δικτύου έγινε βάσει των συγκεκριµένων πλεονεκτηµάτων
που παρουσιάζει η προσέγγιση αυτή σε σχέση µε τα κλασικά πρότυπα κοινωνικής
διαστρωµάτωσης. Τα συγκεκριµένα αυτά πλεονεκτήµατα εξυπηρετούν καλύτερα τις
ερευνητικές υποθέσεις της µελέτης µας και µας βοηθούν να προσεγγίσουµε την υπό εξέταση
ποικιλία µε ερµηνευτικά επαρκέστερο τρόπο. Αναλυτικότερα:
α) Η χρήση του κοινωνικού δικτύου δεν απαιτεί από τον ερευνητή να διαµορφώσει
υποθέσεις για το πώς είναι οργανωµένη η µακροσκοπική κοινωνιολογική δοµή και εποµένως

επίδρασης των γλωσσικών περιορισµών (Sankoff & Labov 1979: 212).
16
Η χρήση των µεταβλητών κανόνων µέσω του VARBRUL ως αναλυτικών εργαλείων στατιστικής
εκτίµησης των ενδο και έξω γλωσσικών παραγόντων στη γλωσσική ποικιλία τείνει να γίνει η βασική
µεθοδολογική τους ενσωµάτωση στο ποσοτικό κοινωνιογλωσσολογικό παράδειγµα (Fasold 1990: 256,
Tagliamonte 1998: 160)
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να υιοθετήσει θεωρίες κοινωνικής τάξης ή κύρους που πολλές φορές αποδεικνύονται
αντικρουόµενες17.
β) Επιτρέπει στον ερευνητή να επικεντρωθεί στον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο και
όχι το σύνολο, αξιοποιεί την γλωσσική ποικιλία.
γ) Η βασική συνθήκη εφαρµογής του κοινωνικού δικτύου είναι καθολικά αποδεκτή,
αφού προϋποθέτει την ύπαρξη ατόµων που είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους µε µορφές
σχέσεων (κοινωνικού, συγγενικού ή άλλου περιεχοµένου).
δ) Το κοινωνικό δίκτυο, σε αντίθεση µε την κοινωνική τάξη, µπορεί να εφαρµοστεί,
τόσο διαχρονικά, όσο και διατοπικά. Η καθολικότητα που παρουσιάζουν οι ανθρώπινες
σχέσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναφορικά µε οποιαδήποτε κοινωνική δοµή, τόσο σε
διαχρονικό επίπεδο, όσο και σε γεωγραφικό.

2.3.1 Ανάλυση κοινωνικών δικτύων: από το µάκρο- στο µίκροΗ µελέτη της ανθρώπινης δράσης στον κοινωνικό χώρο αποκάλυψε ότι οποιαδήποτε
θεωρία και να υιοθετήσει κανείς θα πρέπει να δεχθεί την παράλληλη ύπαρξη δύο επιπέδων
κοινωνικής οργάνωσης (Layder 1994: 1-7):
α) Ένα µακρο-κοινωνιολογικό επίπεδο, στο οποίο ερευνάται η λειτουργία των
οργανισµών, των θεσµών, του πολιτισµού και άλλων γενικών εννοιών, που αν και
απρόσωπες, αποτελούν µια κοινωνική πραγµατικότητα που αλληλεπιδρά µε τα άτοµα.
β) Ένα µικρο-κοινωνιολογικό επίπεδο, στο οποίο εξετάζονται οι πιο προσωπικές και
άµεσες πλευρές της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπως οι ανθρώπινες σχέσεις, η δοµή της
οικογενειακής ζωής και άλλα θέµατα που εστιάζονται πάνω στο άτοµο και τη λειτουργία του
στο κοινωνικό οικοδόµηµα.
Με

αφετηρία

αυτή

τη

διάκριση

θα

µπορούσαµε

να

διακρίνουµε

τις

κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες αντίστοιχα σε δύο κατηγορίες:
α) Τις µακρο-κοινωνιογλωσσολογίκες, όπου το πεδίο έρευνας είναι το σύνολο της
γλωσσικής κοινότητας και η επιλογή των οµιλητών γίνεται µε τυχαίο ή ηµι-τυχαίο σχεδιασµό
δειγµατοληψίας µε βασική κοινωνιολογική µεταβλητή την κοινωνική τάξη18.
β) Τις µικρο-κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες, όπου η έρευνα εξειδικεύεται σε
συγκεκριµένα άτοµα οργανωµένα σε µικρές οµάδες, επιλεγµένα µε µη τυχαίες διαδικασίες
και το κύριο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πως ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράµετροι
αλληλεπιδρούν και διαµορφώνουν συγκεκριµένες γλωσσικές συµπεριφορές. Η πιο χρήσιµη
17

Για τον προβληµατισµό στην κοινωνιογλωσσολογική θεωρία σχετικά µε την έννοια και τη
χρησιµότητα της κοινωνικής τάξης βλ. Guy (1988: 51), Woolard (1985: 738), Williams (1992: 83 84).
18
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα µακρο-κοινωνιογλωσσολογικών ερευνών είναι η έρευνα του Labov
στην Νέα Υόρκη (ενδ. 1966, 1972α, 1972β) και τµήµατα της έρευνάς του στη Φιλαδέλφεια (ενδ.
Labov 1989, 1991), καθώς και άλλων ερευνητών, όπως οι Shuy, Wolfram & Riley (1968) και
Wolfram (1969) στο Detroit και του Trudgill (1974) στη Νορβηγία.
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µικρο-κοινωνιολογική µεταβλητή σε αυτού του είδους τις µελέτες αποδείχθηκε το κοινωνικό
δίκτυο.
Η έννοια του κοινωνικού δικτύου αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1930 από
επιστηµονικές εξελίξεις στην ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία και τα µαθηµατικά (Scott
1991: 7 - 38). Η αφετηρία της µελέτης των κοινωνικών δικτύων βρίσκεται στη θεωρία
“gestalt”του γερµανού ψυχολόγου Wolfgang Köhler, η οποία αντιµετώπιζε τον κόσµο των
αισθήσεων ως ακριβή αντανάκλαση των νοητικών δοµών που τις ελέγχουν. Η έρευνα στην
κοινωνική ψυχολογία που χρησιµοποίησε την εν λόγω θεωρία ενδιαφέρθηκε για θέµατα
µετάδοσης της πληροφορίας, αλληλεπίδρασης και δυναµικής σε µικρές οµάδες ατόµων,
καθώς και για θέµατα διαπροσωπικών σχέσεων και εξουσίας. Μέσα από τις έρευνες των
Moreno και Lewin άρχισε να προκύπτει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις µικρο-κοινωνιολογικές
δοµές και για το πώς αυτές επηρεάζουν το άτοµο και την ψυχολογία του. Οι διαπροσωπικές
επιλογές, όπως φιλία, έλξη, απώθηση κ.ά., αποδείχθηκε ότι είναι σηµαντικές όχι µόνο στο
ψυχολογικό πορτρέτο του ατόµου, αλλά και στη βάση πάνω στην οποία µεγαλύτερου εύρους
κοινωνικές δοµές, όπως η οικονοµία και το κράτος, στηρίζονται και αναπαράγονται. Το
µικροκοινωνιολογικό

αυτό

πεδίο

αναπαραστάθηκε

γραφηµατικά

µέσα

από

το

κοινωνιόγραµµα (sociogram). Το κοινωνιόγραµµα αποτελείται από σηµεία τα οποία
αναπαριστούν τα άτοµα και γραµµές που απεικονίζουν τις σχέσεις19 µεταξύ αυτών των
ατόµων. Η µαθηµατική ερµηνεία αυτών των σχηµάτων µέσα από τη θεωρία της απεικόνισης
(icon theory) βοήθησε στο να πρωτοτυποποιηθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις και να
οδηγηθούµε στην κατανόησή τους µέσα από το πρίσµα της συλλογικής δράσης.

2.3.2 Πρώιµες προσπάθειες µικρο-κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας
Η έννοια του κοινωνικού δικτύου αξιοποιήθηκε από την κοινωνιογλωσσολογική
έρευνα από τη δεκαετία του 1970 κ. εξ. µε αφετηρία τις µελέτες των Blom & Gumperz
(1972) και Labov (1972α). Και οι δύο αυτές µελέτες στηρίχθηκαν σε µη τυχαία
δειγµατοληψία και εξέτασαν τη γλωσσική ποικιλία, όπως αυτή παράγεται στη λεκτική
αλληλεπίδραση της οµάδας. Οι Blom & Gumperz (1972) αντίστοιχα διεξήγαγαν επιτόπια
έρευνα σε κοινωνικό δίκτυο µιας επαρχιακής πόλης της Νορβηγίας. Αν και η έννοια του
κοινωνικού δικτύου δεν εκφράστηκε µε τεχνικό τρόπο,20 τόσο η µεθοδολογία της έρευνας,
όσο και η εστίαση της στον τρόπο µε τον οποίο οι διαπροσωπικές σχέσεις επηρεάζουν τη
19

Οι σχέσεις που µπορούν να αναπαρασταθούν σε ένα κοινωνιόγραµµα δεν είναι εκ των προτέρων
συγκεκριµένες. Συνδέοντας δύο σηµεία µε µια γραµµή µπορούµε να δηλώσουµε φιλία, έχθρα,
συγγένεια ή οτιδήποτε άλλο υπολογίζεται ως σχέση µεταξύ δύο ατόµων.
20
Οι Blom & Gumperz (1972: 433) µιλάνε για δίκτυα προσωπικών σχέσεων που τα διακρίνουν σε
ανοιχτά (τα µέλη των οποίων έρχονται σε επαφή µε άλλα µέρη και δεν είναι δεµένα ιδιαίτερα µε το
τοπικό σύστηµα αξιών) και κλειστά (τα µέλη των οποίων δεν αποµακρύνονται από το χώρο που
γεννήθηκαν και διατηρούν στενές και συχνές επαφές µε άτοµα του τοπικού περιβάλλοντος
υιοθετώντας πλήρως το τοπικό σύστηµα αξιών).
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γλωσσική ποικιλία, δεν αφήνουν αµφιβολία πως ήταν από τις πρώτες ερευνητικές
προσπάθειες του µικρο-κοινωνιογλωσσολογικού επιπέδου.
Αντίστοιχα και ο Labov (1972α) επιχείρησε να εξετάσει τη διάλεκτο των µαύρων
επικεντρώνοντας την προσοχή του σε τοπικές οµάδες εφήβων µαύρων στο Harlem της Νέας
Υόρκης. Τα άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν όλα άπορων οικογενειών
οµαδοποιηµένα σε συµµορίες. Μέσα σε αυτές η κοινωνική τους ταυτότητα έπρεπε να
εκφραστεί οµοιόµορφα, για όλα τα µέλη, από τις συγκεκριµένες για την οµάδα γλωσσικές
νόρµες. Ο Labov (1972α: 274) εξετάζοντας τη δοµή αυτών των οµάδων µε τη βοήθεια
κοινωνιογραµµάτων παρατήρησε ότι δεν υπήρχε ισότητα στις θέσεις των µελών τους, αλλά
αυστηρή ιεράρχηση. ∆ιέκρινε τρεις υπό-οµάδες ανάλογα µε το βαθµό ανάµειξης των µελών
τους στις δραστηριότητες (αρκετές από αυτές παράνοµες) της συµµορίας: α) τον πυρήνα, που
αποτελείτο από τα βασικά µέλη και τον αρχηγό ή τους αρχηγούς β) τα περιφερειακά µέλη
που παρουσιάζουν κάποια αποστασιοποίηση από τον πυρήνα της οµάδας, εξαιτίας της
ηλικίας, άλλων δραστηριοτήτων ή άλλων λόγων, και γ) τους “σπασίκλες” (lames) που δε
συµµετείχαν στις δραστηριότητες της οµάδας, απόρριπταν τις δραστηριότητές της και ήταν
πρόθυµοι να αναρριχηθούν κοινωνικά µέσω του δρόµου που τους εξασφάλιζε η επίσηµη
εκπαίδευση. Αυτή η διαστρωµάτωση ρόλων µε σηµείο αναφοράς την οµάδα αντιστοιχούσε
πλήρως σε διαβάθµιση ποσοστών χρήσης γλωσσικών στοιχείων κύρους. Μέσα από την
ποσοτική ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας έγινε φανερή η αναλογία της δυναµικής της
οµάδας και της “νοµιµοφροσύνης” που δείχνει το άτοµο στις γλωσσικές νόρµες της. Η πίεση
που δέχονταν οι έφηβοι αυτών των µικρών οµάδων ήταν τόσο µεγάλη, που τα ποσοστά
χρήσης γλωσσικών τύπων χαµηλού κύρους ενός ατόµου µπορούσαν να προβλέψουν µε
ακρίβεια εάν αυτό ανήκει στον πυρήνα ή την περιφέρεια της οµάδας (Labov 1972α: 280).
Οι παραπάνω µελέτες, αν και θεµελίωσαν το ενδιαφέρον των κοινωνιογλωσσολόγων
στο µικρο-κοινωνιολογικό επίπεδο, δεν αξιοποίησαν συστηµατικά τη θεωρία του κοινωνικού
δικτύου και τις µαθηµατικές αναπαραστάσεις της. Η χρήση της, τουλάχιστον από τον Labov,
θεωρήθηκε κυρίως ως µια εναλλακτική και πολλά υποσχόµενη21 µέθοδος δειγµατοληψίας
οµιλητών και δευτερευόντως ως µια µέθοδος διερεύνησης των αστικών διαλέκτων χαµηλού
κύρους.

2.3.3 Το κοινωνικό δίκτυο ως ερµηνευτικός παράγοντας της γλωσσικής
ποικιλίας: οι µελέτες των Milroy
Η καθιέρωση όµως του κοινωνικού δικτύου ως ερµηνευτικού παράγοντα της
γλωσσικής συµπεριφοράς έγινε µε τις εργασίες των Lesley & James Milroy (ενδ. Milroy &
Milroy 1978, Milroy 1980, Milroy & Margrain 1980, Milroy & Milroy 1985), οι οποίοι το
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χρησιµοποίησαν ως βασική κοινωνιολογική µεταβλητή στις έρευνες που διεξήγαγαν στο
Belfast της Ιρλανδίας (1975 - 1977, 1979 - 1982).
Το κοινωνικό δίκτυο χρησιµοποιήθηκε µε δύο τρόπους στις έρευνες των Milroy:
τόσο ως ποσοτική µεταβλητή που χαρακτηρίζει τον οµιλητή, όσο και ως ερµηνευτική
κατηγορία της γλωσσικής ποικιλίας.
Η δειγµατοληψία των οµιλητών έγινε µε µη τυχαίο τρόπο, µέσα από µια τεχνική που
ονοµάστηκε ο “φίλος του φίλου” (friend of friend). Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της τεχνικής
είναι ότι δεν επιλέγονται οµιλητές, για να µας δώσουν δεδοµένα, βάσει των οποίων γίνονται
γενικεύσεις που ισχύουν για όλη την κοινότητα. Η µονάδα παρατήρησης δεν είναι ο οµιλητής
ως εκπρόσωπος µιας ευρύτερης κοινωνικής κατηγορίας, αλλά η προϋπάρχουσα κοινωνική
οµάδα. Όπως ισχυρίζεται και η Milroy (1987: 35), το βασικό πλεονέκτηµα αυτής της
µεθόδου είναι ότι ο ερευνητής µπορεί να πλησιάσει µια οµάδα ατόµων και αξιοποιώντας τη
δυναµική της οµάδας (group dynamics) να αποσπάσει φυσική οµιλία δίχως επιτηδευµένο
ύφος. Σύµφωνα και µε τον Nordberg:
Το υφολογικό επίπεδο ελέγχεται µε αρκετά διαφορετικό τρόπο [σε µια
συγκέντρωση ατόµων] από ότι σε µια συνέντευξη, δηλ. τα µέλη της
οµάδας από µόνα τους ασκούν κοινωνική πίεση το ένα στη γλώσσα του
άλλου. Θα ήταν απαράδεκτο από κάποιον στην οµάδα . . . κατά τη
διάρκεια της µαγνητοφώνησης να χρησιµοποιήσει µια µορφή γλώσσας
που κανονικά δε θα χρησιµοποιούνταν στη συγκεκριµένη γλωσσική
κοινότητα ή µεταξύ των συγκεκριµένων οµιλητών.

Nordberg (1980: 7)
H Lesley Milroy συστήθηκε στην κοινότητα όχι ως ερευνήτρια, αλλά ως φίλη ενός
φίλου αναφέροντας το όνοµα ενός ατόµου που ήταν µέλος της συγκεκριµένης κοινότητας.
Αυτή η αναφορά στο συγκεκριµένο άτοµο ήταν σηµαντική, γιατί της έδωσε τη δυνατότητα
να αρθούν οι επιφυλάξεις που είχαν οι οµιλητές για αυτήν και παράλληλα τη βοήθησε να
γίνει αποδεκτή στην κοινότητα ως ένα σχεδόν ισότιµο µέλος µε αντίστοιχες υποχρεώσεις και
δικαιώµατα ως προς την οµάδα. Μέσα από αυτή τη µεθοδολογία προσέγγισης των οµιλητών
επέτυχε να ενσωµατωθεί στο δίκτυο και να γίνει µέρος των σχέσεων και γλωσσικών
διεπιδράσεων που η ίδια παρατηρούσε.
Οι Milroy από την αρχή της έρευνας αποφάσισαν να αγνοήσουν το συνολικό φάσµα
των κοινωνικών τάξεων και να επικεντρωθούν στην οµιλία της εργατικής τάξης των
ανθρώπων στο Belfast. Επιλέχθηκαν τρεις εργατικές συνοικίες µε υψηλό δείκτη ανεργίας και
άλλα στοιχεία κοινωνικής παθογένειας. Οι τρεις αυτές συνοικίες διέφεραν όµως σε άλλες
πλευρές. Στις δύο από αυτές οι κάτοικοι ήταν προτεστάντες, ενώ στην τρίτη ήταν καθολικοί.
Στη µία συνοικία των προτεσταντών (Ballymacarrett) η παραδοσιακή τοπική βιοµηχανία, το
21

Ο Labov (1972α: 256) αναφέρει χαρακτηριστικά: “Φαντάζει πολύ πιθανό οι µελλοντικές
κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες να χρησιµοποιούν ένα τυχαίο δείγµα οµιλητών, για να µελετήσουν
τις κοινωνικές οµάδες που αυτοί λειτουργούν”.
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ναυπηγείο, απασχολούσε κατοίκους της περιοχής. Στην άλλη προτεσταντική συνοικία
(Hammer) και στην καθολική περιοχή, η τοπική βιοµηχανία βαµβακερών είχε κλείσει,
αφήνοντας µεγάλο ποσοστό κατοίκων άνεργους, ή αναγκάζοντάς τους να πηγαίνουν µακριά,
για να δουλέψουν.
Και οι τρεις κοινότητες που µελετήθηκαν ήταν φτωχές εργατικές και οι οικογένειες
τους ανήκαν στα κλειστά δίκτυα, δηλαδή οι άνθρωποι µέσα στο δίκτυο είχαν περισσότερες
επαφές µεταξύ τους απ' ότι µε άλλους ανθρώπους εκτός δικτύου. Ένα από τα αποτελέσµατα
του να ανήκεις σε ένα τέτοιο κλειστό δίκτυο είναι ότι οι άνθρωποί του είναι στενά
περιορισµένοι από τις νόρµες του (κοινωνικές και γλωσσικές) και υπάρχει αντίστοιχα µικρή
ποικιλότητα µεταξύ τους στη γλωσσική τους συµπεριφορά. Εποµένως η βασική λειτουργία
που επιτελεί το κοινωνικό δίκτυο είναι η άσκηση πίεσης στα µέλη του να διατηρήσουν
κάποιες κοινές αξίες και να παραµείνουν οµοιογενενείς στη συµπεριφορά τους στο εσωτερικό
του δικτύου. Λειτουργεί δηλαδή κυρίως ως µηχανισµός ενδυνάµωσης της νόρµας. Όσο
περισσότερο χαλαρώνουν οι δεσµοί του δικτύου, τόσο µεγαλύτερη ετερογένεια
παρουσιάζουν οι οµιλητές του και η γλωσσική τους παραγωγή γίνεται ιδιοσυγκρασιακή
υπακούοντας σε άλλους ανεξάρτητος παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, η τάξη κ.ά.
Οι παράγοντες που σχετίζονται µε το κατά πόσο ένα κοινωνικό δίκτυο είναι κλειστό
ή ανοιχτό βασίζονται στη δοµή των σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των ατόµων που είναι
µέλη του. Η Milroy, βασιζόµενη στην έρευνα της Bott (1957), διέκρινε δύο χαρακτηριστικά
στις ανθρώπινες σχέσεις, η ένταση των οποίων µετατρέπει τα δίκτυα από ανοιχτά σε κλειστά:
α) Την πυκνότητα (density) των σχέσεων: Ο δείκτης πυκνότητας αντιπροσωπεύει το
κατά πόσο οι σχέσεις των ατόµων µέσα στο δίκτυο είναι αµοιβαίες, δηλαδή το κατά πόσο τα
άτοµα ενός δικτύου γνωρίζονται µεταξύ τους και µοιράζονται τις ίδιες κοινωνικές επαφές .
β) Την πολλαπλότητα (multiplexity) των σχέσεων: Ο δείκτης πολλαπλότητας
αντιπροσωπεύει το κατά πόσο δύο άτοµα συνδέονται µε διαφορετικά είδη σχέσεων µεταξύ
τους ταυτόχρονα. Πολλαπλότητα για παράδειγµα παρουσιάζει η σχέση δύο ατόµων οι οποίοι
είναι συγγενείς και ταυτόχρονα γείτονες και συνεργάτες.
Τόσο η πυκνότητα, όσο και η πολλαπλότητα των κοινωνικών δικτύων αποτέλεσαν
κριτήρια, για να υπολογιστεί ο βαθµός σύνδεσης ενός οµιλητή µε το τοπικό κοινωνικό του
δίκτυο. Το τελικό δείγµα των οµιλητών δεν ήταν οµοιογενές, αλλά παρουσίαζε
διαφοροποιήσεις σχετικά µε το βαθµό σύνδεσής του. Μερικά από τα άτοµα που
ηχογραφήθηκαν ανήκαν σε εξαιρετικά κλειστά δίκτυα, ενώ άλλα είχαν αραιές σχέσεις µε την
κοινότητα. Έτσι κάθε οµιλητής πήρε έναν δείκτη για τη δύναµη µε την οποία συνδέεται µε το
δίκτυο, ένα "δείκτη ένταξης δικτύου - ∆Ε∆" (network strength score, NSS) ο οποίος
ποσοτικοποιούσε το βαθµό σύνδεσης του εν λόγω ατόµου µε µέλη του τοπικού κοινωνικού
δικτύου. Ο ∆Ε∆ στηρίχθηκε στα χαρακτηριστικά της πολλαπλότητας και της πυκνότητας,
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που υπολογίστηκαν βάσει ερωτηµατολογίου το οποίο περιείχε πληροφορίες για τις
δραστηριότητες του ατόµου σε σχέση µε αυτές των υπολοίπων µελών της κοινότητας, π.χ. αν
ένα άτοµο έχει µέσα στη γειτονιά συγγενικά του πρόσωπα, ή αν δούλευε µαζί στον ίδιο
εργασιακό χώρο µε τουλάχιστον δύο άτοµα από τη γειτονιά του. Ήταν έτσι δυνατό να γίνουν
στατιστικοί έλεγχοι στα ποσοστά των γλωσσικών µεταβλητών ανά άτοµο, για να διερευνηθεί
αν κάποιες από αυτές σχετίζονται µε το ∆Ε∆ του οµιλητή. Πολλές από τις µεταβλητές
έδειξαν την ύπαρξη αυτού του συσχετισµού, ο οποίος ήταν θετικός. Όπως ισχυρίζεται και η
Milroy (1980: 175), “ακόµα και όταν οι µεταβλητές ηλικία, φύλο και κοινωνική τάξη
διατηρούνται σταθεροί, όσο πιο στενές είναι οι σχέσεις ενός ατόµου µε την τοπική του
κοινότητα, τόσο περισσότερο η γλώσσα του προσεγγίζει την τοπικές νόρµες της
καθοµιλουµένης”.
Όπως η κοινωνική τάξη, έτσι και η έννοια του ∆Ε∆ παρουσιάζει θεωρητικά
προβλήµατα σχετικά µε την ποσοτικοποίησή του. Ιδιαίτερα ο δείκτης της πολλαπλότητας των
σχέσεων δεν είναι απόλυτος, αφού προσδιορίζεται κάθε φορά στο ιδιαίτερο πολιτισµικό
περιβάλλον όπου οι σχέσεις αναπτύσσονται. Όπως αναφέρει και η Milroy (1987: 107), στο
Belfast οι σηµαντικότερες µορφές σχέσεων στην τοπική κοινωνία ήταν η συγγένεια, η
εργασία και η φιλία και εποµένως ήταν οι µόνες που ποσοτικοποιήθηκαν, για να διαµορφωθεί
ο ∆Ε∆. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι σε κάποιο άλλο αστικό περιβάλλον σε µια άλλη χώρα δε
θα µπορούσαν να ποσοτικοποιηθούν άλλου είδους σχέσεις µεταξύ των ατόµων (π.χ.
θρησκευτικές αντιλήψεις, πολιτικές πεποιθήσεις κ.ά.), για να καθορίζουν τον ∆Ε∆ τους.
Η συσχέτιση των φωνολογικών µεταβλητών µε τον ∆Ε∆ δεν ήταν οµοιόµορφη, αλλά
παρουσίαζε ασυµµετρίες. Πέντε από τις οκτώ φωνολογικές µεταβλητές έδειξαν να
επηρεάζονται από τον ∆Ε∆ του οµιλητή σε όλες τις κοινότητες που µελετήθηκαν, ενώ οι
άλλες τρεις µεταβλητές έδειξαν ότι επηρεάζονται, σε ορισµένες µόνο κοινότητες. Αλλά και
µεταξύ των τριών κοινοτήτων υπήρξε διαφορετικότητα στην ένταση της συνάφειας του ∆Ε∆,
όταν χρησιµοποιούνταν γλωσσικοί τύποι χαµηλού κύρους.
Η έννοια του κοινωνικού δικτύου βοηθάει όχι µόνο στην κοινωνιογλωσσολογική
ερµηνεία της συγχρονικής χρήσης, αλλά και στην εξήγηση της γλωσσικής αλλαγής. Κατά τον
Milroy (1992: 91), αν ορίσουµε τη γλωσσική σταθερότητα ως συναίνεση και συµφωνία της
γλωσσικής κοινότητας στις κοινωνικές λειτουργίες της γλωσσικής ποικιλίας, τότε η
γλωσσική αλλαγή θα πρέπει να αντανακλά αλλαγή στις συµφωνίες γύρω από τις νόρµες της
γλωσσικής χρήσης. ∆εδοµένου ότι η αλλαγή ξεκινά από το άτοµο και όχι από το γλωσσικό
σύστηµα, τότε είναι φανερό πως το κοινωνικό δίκτυο µε τις κανονιστικές πιέσεις στα µέλη
του µπορεί να εξηγήσει µερικώς την αλλαγή στις νόρµες που µε τη σειρά τους οδηγούν στη
γλωσσική αλλαγή.
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Κεντρικό ρόλο στη θεωρία της γλωσσικής αλλαγής µέσω των κοινωνικών δικτύων
παίζει η ακόλουθη διάκριση: γλωσσικός νεωτερισµός (linguistic innovation) - γλωσσική
αλλαγή (linguistic change). Σύµφωνα µε τον Milroy (1992: 169) ο γλωσσικός νεωτερισµός
προκύπτει µέσα από µια καινοτόµο γλωσσική συµπεριφορά ενός οµιλητή και έχει τη
δυνατότητα να επηρεάσει τη δοµή της γλώσσας. Η γλωσσική αλλαγή συµβαίνει αργότερα,
όταν ένας γλωσσικός νεωτερισµός ενσωµατώνεται στη δοµή της γλώσσας. Η σηµασία του
κοινωνικού δικτύου στην ερµηνεία της γλωσσικής αλλαγής εντοπίζεται στο ότι δε στηρίζεται
στην έννοια του γλωσσικού κύρους που χρησιµοποιεί ο Labov. Αντίθετα χρησιµοποιεί την
έννοια των ισχυρών και αδύναµων δεσµών,22 για να εξηγήσει πώς ένας νεωτερισµός
διαδίδεται και γενικεύεται προκαλώντας τη γλωσσική αλλαγή.
Κατά τον Milroy (1992: 177 - 183) οι καθοριστικοί δεσµοί για τη διάδοση των
γλωσσικών νεωτερισµών είναι οι αδύναµοι23 και όχι οι ισχυροί24. Οι αδύναµοι δεσµοί
διασυνδέουν διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα µεταξύ τους και αποτελούν τα κοµβικά σηµεία
της ροής της πληροφορίας. Ο αριθµός των αδύναµων δεσµών που έχει κάθε κοινωνικό δίκτυο
είναι τελικά και ο καθοριστικός παράγοντας25 του βαθµού αντίστασης ή αποδοχής ενός
γλωσσικού νεωτερισµού. Κατά τον Milroy (1992: 206 - 222) υπάρχουν δύο βασικά είδη
σεναρίων που θα µπορούσαν να περιγράψουν την επίδραση των αδύναµων δεσµών στη
γλωσσική αλλαγή:
α) Το πρώτο θεωρεί ότι το κοινωνικό δίκτυο έρχεται σε επαφή µε την εξωτερική
κοινότητα µέσω περιορισµένου αριθµού αδύναµων δεσµών, αλλά παραµένει ανεπηρέαστο
επιβάλλοντας τη νόρµα του στα µέλη του. Οι αλλαγές που θα συµβούν σε αυτού του τύπου
22

Σύµφωνα µε τον Granovetter (1973: 1361) “η ένταση ενός δεσµού είναι ένας (µάλλον γραµµικός)
συνδυασµός του χρόνου, της συναισθηµατικής δύναµης, της εγκαρδιότητας (αµοιβαία εµπιστοσύνη)
και των ανταποδοτικών υπηρεσιών που τον χαρακτηρίζουν”.
23
Οι αδύναµοι δεσµοί (weak ties) στη θεωρία των κοινωνικών δικτύων εδραιώθηκαν µέσα από τις
εργασίες του Granovetter (ενδ. 1973, 1982). Σύµφωνα µε αυτόν οι αδύναµοι δεσµοί, αν και µπορούν
να θεωρηθούν ως ασήµαντοι, στην πραγµατικότητα αποτελούν σηµαντικότατους διαύλους, µέσω των
οποίων νέες πληροφορίες ή καινοτοµίες µπορούν να διαδοθούν από το ένα κλειστό δίκτυο στο άλλο
διασυνδέοντας έτσι τα µικρο-κοινωνιολογικά συστήµατα µε τους µακρο-κοινωνιολογικούς θεσµούς.
24
Η αντίθετη θέση, που αποδέχεται τη σηµαντικότητα των ισχυρών δεσµών στη διάδοση του
γλωσσικού νεωτερισµού µέσω κοινωνικών δικτύων, υποστηρίζεται από τους Downes (1984: 155) και
Labov (1980: 261). Ειδικότερα ο Labov ισχυρίζεται ότι η διάδοση των γλωσσικών νεωτερισµών
γίνεται από ένα άτοµο το οποίο έχει ισχυρούς δεσµούς τόσο µέσα όσο και έξω από το δίκτυό του.
25
Οι λόγοι που οι αδύναµοι δεσµοί των οµιλητών παίζουν αποφασιστικότερο ρόλο στη γλωσσική
αλλαγή είναι οι ακόλουθοι (Milroy 1992: 180 - 181):
α) Οι αδύναµοι δεσµοί είναι περισσότεροι αριθµητικά από τους ισχυρούς, αφού οι τελευταίοι
απαιτούν από τα άτοµα µεγαλύτερη ενέργεια και χρόνο, για να διατηρηθούν.
β) Μέσω των αδύναµων δεσµών µπορεί να προσεγγιστεί µεγάλος αριθµός ατόµων και κατά
συνέπεια µεγάλη ποικιλία απόψεων και συµπεριφορών.
γ) Η πληροφορία που µεταδίδεται από ισχυρούς δεσµούς είναι συνήθως µη νεωτεριστική,
αφού τα άτοµα που µοιράζονται τον ίδιο αριθµό κοινωνικών επαφών θα ανακυκλώνουν έναν
περιορισµένο αριθµό απόψεων. Αντίθετα οι αδύναµοι δεσµοί παρουσιάζουν µεγάλη κινητικότητα και
δεν µπορούν να ενταχθούν µε ισχυρούς δεσµούς σε ένα µόνο κοινωνικό δίκτυο. Ωστόσο η πολλαπλή
τους, έστω και αδύναµη, διασύνδεση µε πολλά και διαφορετικά δίκτυα τους µετατρέπει σε πολύτιµους
παράγοντες διάδοσης οποιουδήποτε είδους νεωτερισµού.
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το δίκτυο θα είναι προς την κατεύθυνση της ενδυνάµωσης της ενδο-δικτυακής νόρµας και της
αυξανόµενης αποµάκρυνσης από τα γλωσσικά πρότυπα της ευρύτερης κοινότητας.
β) Στο δεύτερο σενάριο το κοινωνικό δίκτυο παρουσιάζει πολύ µεγαλύτερη
διασυνδεσιµότητα µέσω αδύναµων δεσµών µε άλλα δίκτυα και η επιρροή που δέχεται από τις
νόρµες της ευρύτερης κοινότητας το επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό, έτσι ώστε οι
γλωσσικές αλλαγές που παρουσιάζει να συγκλίνουν µε τις νόρµες της ευρύτερης κοινότητας.
Τα κοινωνικά δίκτυα που συνήθως συναντώνται δεν κατέχουν τις δύο ακραίες θέσεις
που περιγράψαµε στα παραπάνω σενάρια, αλλά τις περισσότερες φορές τοποθετούνται στον
ενδιάµεσο χώρο. Το αποτέλεσµα είναι να παρουσιάζουν πολύπλοκη συµπεριφορά, εφόσον το
κάθε σενάριο διατηρεί µια σχετική ισχύ και επηρεάζει υποσύνολα της γλωσσικής
συµπεριφοράς των ατόµων µετατρέποντας τη µεν γλωσσική ποικιλία σε έναν εύπλαστο
αποδέκτη αντίρροπων κοινωνικών πιέσεων, τη δε γλωσσική αλλαγή σε χαοτική και
απρόβλεπτη.

2.3.4 Το κοινωνικό δίκτυο στην κοινωνιογλωσσολογική έρευνα: θεωρία και
µέθοδος
Η πρωτοποριακή χρήση του κοινωνικού δικτύου από το ζεύγος Milroy στην
κοινωνιογλωσσολογική έρευνα έγινε η αφετηρία για µια σειρά από έρευνες που
χρησιµοποιούν τα θεωρητικά και µεθοδολογικά εργαλεία του, για να διαµορφώσουν µια
καλύτερη εικόνα της λειτουργίας της γλωσσικής ποικιλίας. Αποτέλεσµα ήταν η βελτίωση των
µεθόδων που χρησιµοποίησαν οι Milroy και η αναθεώρηση των θεωρητικών υποθέσεων
εµπλοκής του κοινωνικού δικτύου στη γλωσσική χρήση του ατόµου.
Ένας τοµέας, στον οποίο σηµειώθηκε σηµαντική εξέλιξη, είναι η µέτρηση της
ενσωµάτωσης ενός ατόµου σε ένα δίκτυο µε τη χρησιµοποίηση εξωγλωσσικών κριτηρίων,
όπως για παράδειγµα η συγγένεια, η εργασία σε κοινό τόπο κ.ά. Αναφέρθηκε ήδη ότι η
Milroy (1980) χρησιµοποίησε τριών ειδών σχέσεις (συγγένεια, εργασία, γειτνίαση), για να
µετρήσει τον ∆Ε∆ των οµιλητών της. Ένα διαφορετικό σύνολο σχέσεων και ιδιοτήτων
αξιοποίησε η Cheshire (1982α), όταν µελέτησε τη γλωσσική συµπεριφορά παιδιών και
εφήβων της εργατικής τάξης στις παιδικές χαρές του Reading της Αγγλίας. Οι παρέες των
παιδιών λειτουργούσαν ως µικρά κοινωνικά δίκτυα στα οποία τα παιδιά εντάσσονταν µε
βάση κάποια χαρακτηριστικά τους. Η Cheshire (1982α: 97 - 102) επινόησε έναν δείκτη
“περιθωρίου”26 (vernacular culture index), ο οποίος υπολογιζόταν βάσει έξι κριτηρίων: 1)
26

Ο αγγλικός όρος (vernacular culture) δεν µπορεί να αποδοθεί µε ακρίβεια στην Ελληνική γλώσσα.
Το εννοιολογικό του περιεχόµενο ποικίλλει. Αν και η Cheshire (1982β: 154 - 155) παραδέχεται ότι ο
δείκτης της είναι παρόµοιος µε δείκτη που θα µετρούσε την εγκληµατικότητα σε µια οµάδα, στη
βιβλιογραφία έχει χρησιµοποιηθεί, για να µετρήσει τη συµµετοχή των ατόµων σε µια ευρύτερη
ιδεολογία που σχετίζεται µε το κοινωνικό περιθώριο. Ο δείκτης λοιπόν ανάλογα µε την περιθωριακή
δράση ή δράσεις που συνοψίζει θα µπορούσε κάθε φορά να µετονοµαστεί σε δείκτη “αλητείας”,
δείκτη “µαγγιάς” κ.ο.κ.
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κατοχή όπλων, 2) είδος ντυσίµατος, 3) επαγγελµατικές φιλοδοξίες, 4) συµµετοχή σε µικρής
σηµασίας παράνοµες δραστηριότητες, 5) ικανότητα στην πάλη, 6) χρήση βρισιών. Η χρήση
αυτών των κριτηρίων οδήγησε την Cheshire στην αποτύπωση των κεντρικών µελών της
παρέας και το διαχωρισµό τους από τα περιφερειακά µέλη. Η περαιτέρω ποσοτική ανάλυση
που ακολούθησε επιβεβαίωσε το ότι η χρήση γλωσσικών στοιχείων χαµηλού κύρους είναι
ανάλογη µε το βαθµό ένταξης του οµιλητή σε κλειστό κοινωνικό δίκτυο.
Έναν αντίστοιχο δείκτη “περιθωρίου” χρησιµοποίησε και ο Edwards (1992), για να
διερευνήσει το βαθµό ένταξης των οµιλητών του στο δίκτυο µιας µαύρης συνοικίας στο
Detroit. Ο δείκτης υπολογίστηκε βάσει των απαντήσεων που έδωσαν οι οµιλητές του σε δέκα
ερωτήσεις οι οποίες διερευνούσαν δύο βασικά χαρακτηριστικά τους (Edwards 1992: 101): 1)
τη φυσική ενσωµάτωση στη µαύρη συνοικία βάσει της πολλαπλότητας και πυκνότητας των
επαφών του κάθε ατόµου µε άτοµα της γειτονιάς του, 2) τη στάση απέναντι στη γειτονιά και
τις πεποιθήσεις απέναντι στη ρατσιστική αποµόνωση.
∆ιαφορετικού είδους κριτήρια χρησιµοποίησε η Lippi - Green (1989), για να
προσδιορίσει την ένταξη των οµιλητών ενός µικρού Αυστριακού χωριού στο τοπικό
κοινωνικό δίκτυο. Χρησιµοποίησε ένα εξαιρετικά αναλυτικό δείκτη 17 σηµείων, ο οποίος
συνοψίζει ποσοτικά τη συµπεριφορά των ατόµων σε τέσσερις κύριες περιοχές δράσης (Lippi
- Green 1989: 218 - 220): 1) το βαθµό συσχέτισης του ατόµου µε τις σηµαντικές οικογένειες
του χωριού, 2) το κατά πόσο το άτοµο απασχολείται επαγγελµατικά στο χωριό ή έξω από
αυτό, 3) τo βαθµό που ένα άτοµο είναι κοινωνικά ενεργό στο χωριό και µετέχει σε κοινές
δραστηριότητες µε άλλους συγχωριανούς του. Χρησιµοποιώντας αυτόν το λεπτοµερειακό
δείκτη η Lippi - Green ανακάλυψε στατιστικώς σηµαντικές συνάφειες µεταξύ ατοµικών
συµπεριφορών στα πλαίσια της κοινότητας και χρήσης γλωσσικών τύπων χαµηλού κύρους.
Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις αντιµετωπίζουν την περίπτωση ποσοτικοποίησης
ενός δείκτη που θα µετρά την ένταξη ενός ατόµου σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό δίκτυο,
είτε αυτό βρίσκεται σε αστικό περιβάλλον, είτε σε περιβάλλον επαρχίας. Ωστόσο τα άτοµα δε
λειτουργούν πάντα σε µονοδιάστατα περιβάλλοντα. Ένα από τα πιο έντονα κοινωνικά
φαινόµενα του 20ου αιώνα είναι η αστυφιλία, η µετακίνηση δηλ. των ατόµων από την
επαρχία στο αστικό περιβάλλον. Αυτή η αποµάκρυνση από τα κοινωνικά δίκτυα του τόπου
καταγωγής και η ανάπτυξη νέων δικτύων στην πόλη παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο
µεθοδολογικό

πρόβληµα.

Η

Bortoni

-

Ricardo

(1985)

εξετάζοντας

την

κοινωνιογλωσσολογική προσαρµογή ενός αριθµού επαρχιωτών που µετανάστευσαν στην
πόλη Brazlandia της Βραζιλίας αντιµετώπισε ακριβώς αυτό το πρόβληµα. Η µετακίνηση από
µη αστικό σε αστικό περιβάλλον αντιµετωπίστηκε ως αλλαγή στο είδος των κοινωνικών
δικτύων που µετέχουν τα άτοµα, δηλ. σε αποµάκρυνση από τα κλειστά και αποµονωµένα
κοινωνικά δίκτυα του χωριού και ένταξη σε ανοιχτά και χαλαρά δίκτυα της πόλης. Για να
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αντιµετωπιστεί ποσοτικά αυτό το είδος της µετάβασης, αναπτύχθηκαν δύο δείκτες: ο δείκτης
ενσωµάτωσης και ο δείκτης αστικοποίησης.
α)

Ο δείκτης

ενσωµάτωσης

(integration

index) εκφράζει

αριθµητικά

τα

χαρακτηριστικά τριών προσώπων, µε τα οποία ο οµιλητής έχει τις περισσότερες επαφές και
χρησιµοποιήθηκε, για να καθοριστεί ο βαθµός της µετάβασης από τα κλειστά στα ανοιχτά
δίκτυα. Ο συγκεκριµένος δείκτης παρουσίασε συνάφεια µε την αποµάκρυνση της γλωσσικής
συµπεριφοράς του ατόµου από τα µητρικά του διαλεκτικά χαρακτηριστικά.
β) Ο δείκτης αστικοποίησης (urbanization index) αντιπροσωπεύει το κατά πόσο τα
µέλη του προσωπικού δικτύου του κάθε µετανάστη έχουν ενσωµατωθεί στην αστική ζωή. Ο
υπολογισµός του στηρίχθηκε σε πληροφορίες σχετικές µε την επαγγελµατική κινητικότητα
και το µορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων µε τους οποίους κάνει πιο συχνά παρέα ο οµιλητής.
Η χρήση δύο δεικτών ή και περισσότερων για τη διερεύνηση περίπλοκων
καταστάσεων κοινωνικής κινητικότητας είναι επιβεβληµένη, εφόσον το κοινωνικό δίκτυο
αποτελεί πολυδιάστατη κοινωνική πραγµατικότητα µε έντονα δυναµικά χαρακτηριστικά. Ο
ποσοτικός καθορισµός της θέσης του ατόµου σε αυτόν τον πολυδιάστατο χώρο απαιτεί από
τον ερευνητή γνώση του συγκεκριµένου πολιτιστικού περιβάλλοντος, αλλά και δηµιουργία
αναλυτικών ∆Ε∆, έτσι ώστε να προσδιοριστούν µε ακρίβεια τα σηµαντικά κριτήρια βάσει
των οποίων τα άτοµα εντάσσονται σε µικρο-κοινωνιολογικούς σχηµατισµούς.

2.3.5 Αλληλεπίδραση
µεταβλητές

του

κοινωνικού

δικτύου

µε

άλλες

ανεξάρτητες

Το κοινωνικό δίκτυο ως ανεξάρτητη µεταβλητή εντάσσεται σε µια σειρά
αλληλεπιδράσεων µε άλλους ανεξάρτητους κοινωνιογλωσσολογικούς παράγοντες και η
έρευνα που το χρησιµοποιεί θα πρέπει να είναι σχεδιασµένη, έτσι ώστε να τις αξιοποιήσει. Οι
παράγοντες που αλληλεπιδρούν µε το κοινωνικό δίκτυο είναι οι ακόλουθοι:
α) Κοινωνική τάξη: Η κοινωνιογλωσσολογική έρευνα των κοινωνικών δικτύων
έδειξε ότι η τάξη στην οποία ανήκουν τα άτοµα καθορίζει σε µεγάλο ποσοστό το είδος του
δικτύου που θα συγκροτήσουν. Η Milroy (1980: 180) παρατηρεί ότι τόσο η ανώτερη τάξη,
όσο και η εργατική τάξη, παρουσιάζουν ιδιαίτερα µεγάλο βαθµό γλωσσικού εστιασµού27
(linguistic focusing), αφού και οι δύο ακραίες τάξεις θέλουν να διατηρήσουν την εσωτερική
τους οµοιογένεια28, για διαφορετικούς η καθεµιά λόγους. H µεν υψηλή τάξη θέλει να
27

Ο όρος γλωσσικός εστιασµός και το αντίθετό του, γλωσσική διάχυση, χρησιµοποιήθηκε πρώτα από
τον Le Page (1968). Ο εστιασµός συναντάται, όπου υπάρχει υψηλός βαθµός επαφής µεταξύ οµιλητών
και συµφωνία πάνω στις γλωσσικές νόρµες και χαρακτηρίζει µικρές και κλειστές κοινωνικές οµάδες,
όπως αυτές που διαµορφώνουν τα πυκνά και πολλαπλά κοινωνικά δίκτυα. Αντίθετα η γλωσσική
διάχυση εµφανίζεται, όταν λείπουν οι παραπάνω συνθήκες και η επαφή µεταξύ των οµιλητών είναι
χαλαρή και ασταθής.
28
Ο Kroch (1995: 25 - 27) εξετάζοντας την οµιλία της υψηλής τάξης της Φιλαδέλφειας, αναφέρει ότι
τα µέλη της παρουσιάζουν συµπεριφορά πυκνού και πολλαπλού δικτύου, αντίστοιχου µε αυτού της
εργατικής τάξης. Ο αποµονωτισµός ήταν ένα από τα πιο επιθυµητά στοιχεία και οποιαδήποτε
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αποκλείσει την ένταξη ατόµων από άλλες τάξεις και να διατηρήσει την οµοιογένειά της, ενώ
για την εργατική τάξη η δηµιουργία δικτύων είναι θέµα επιβίωσης. Όπως ισχυρίζονται και οι
Milroy & Margrain (1980: 48 - 49), οι άσχηµες συνθήκες διαβίωσης των ατόµων της
εργατικής τάξης και η κοινή αίσθηση των βιοτικών προβληµάτων και του κοινωνικού
αποκλεισµού δηµιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για εσωστρέφεια και κοινωνική
αποµόνωση. Αντίθετα, επειδή η µεσαία τάξη παρουσιάζει τη µεγαλύτερη κινητικότητα και τα
κοινωνικά της δίκτυα είναι χαλαρά, η διάλεκτός της χαρακτηρίζεται από γλωσσική διάχυση
(linguistic diffusion).
β) Φύλο: Τα κοινωνικά δίκτυα των ανδρών και των γυναικών διαφέρουν και η
αλληλεπίδρασή τους έχει τεκµηριωθεί ευρέως. Ο Salami (1991: 233 - 237), ερευνώντας τη
φωνητική ποικιλία της γλώσσας Yoruba στην πόλη Ile - Ife, στη Νιγηρία, παρατήρησε ότι,
όταν εξετάζεται µόνο το φύλο του οµιλητή σε σχέση µε τη γλωσσική ποικιλία, δεν
παρατηρείται καµία συνάφεια. Αντίθετα, όταν το φύλο συνεξετάζεται µε τη µεταβλητή του
κοινωνικού δικτύου, αποδεικνύεται ότι οι διαφορές στη χρήση των φωνολογικών µεταβλητών
µεταξύ ανδρών και γυναικών σχετίζονται µε διαφορές µεταξύ της πυκνότητας και της
πολλαπλότητας των δικτύων που συνάπτουν. Οι γυναίκες συνάπτουν περισσότερο κλειστά
δίκτυα και κατά συνέπεια διατηρούν στην οµιλία τους λιγότερο τυποποιηµένους
φωνολογικούς τύπους.
Αντίθετα στο Belfast η Milroy (1980: 80 - 81) συνάντησε διαφορετική κατάσταση.
Οι γυναίκες δε συµµετείχαν σε κλειστά κοινωνικά δίκτυα κυρίως λόγω της εργασίας τους, η
οποία τις περισσότερες φορές βρισκόταν σε µεγάλη απόσταση από το σπίτι τους. Αντίθετα οι
άντρες συνήθιζαν να µένουν µέσα σε συγκεκριµένα γεωγραφικά όρια και να δηµιουργούν
πολλαπλές και πυκνές διαπροσωπικές σχέσεις µε την τοπική κοινωνία. Η διαφορά των
γυναικείων δικτύων σε σχέση µε εκείνη των αντρών εξηγεί και τα διαφορετικά ποσοστά
γλωσσικής ποικιλίας που διαπιστώθηκαν. Η ποσοτική έρευνα έδειξε ότι µέσα από την
εµπλοκή των δύο φύλων σε διαφορετικής πίεσης δίκτυα ξεκινά γλωσσική αλλαγή, της οποίας
εισηγητές γίνονται οι γυναίκες (Milroy 1992: 111).
Τα παραπάνω αντιθετικά αποτελέσµατα από την αλληλεπίδραση φύλου και
κοινωνικού δικτύου µας οδηγούν στην άποψη ότι η σχέση των δύο παραγόντων δεν είναι
απόλυτα προσδιορίσιµη, αλλά ορίζεται κάθε φορά µε βάση τη συγκεκριµένη κοινωνία και το
ιδιαίτερο πολιτισµικό της περιβάλλον. Ανάλογα µε την κοινωνική θέση των δύο φύλων
µπορεί να υπάρξει εµπλοκή σε διαφορετικού είδους δίκτυα, που επιβάλλουν διαφορετικού
είδους γλωσσικές συµπεριφορές.
γ) Ηλικία: Η αλληλεπίδραση κοινωνικού δικτύου και της ηλικίας των µελών του έχει
αποδειχθεί σε µια σειρά από διαφορετικές και θεωρητικά ανεξάρτητες µεταξύ τους έρευνες
προσπάθεια ατόµων να δηµιουργήσουν γέφυρες µε άλλες κοινωνικές τάξης µέσω ετερογαµίας είχε
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σε όλο το φάσµα των ανθρωπιστικών ερευνών. Οι διάφορες ηλικιακές περίοδοι της ζωής του
ανθρώπου, επηρεάζουν, κάθε µία µε το δικό της τρόπο, τη συµπεριφορά του ατόµου29 και τη
στάση του απέναντι στην οµάδα. Παράλληλα η κινητικότητα που χαρακτηρίζει γεωγραφικά,
αλλά και κοινωνικά, τη ζωή στις δυτικές κοινωνίες οδηγεί στην αντικατάσταση30 των
κοινωνικών δικτύων του ατόµου, καθώς αυτό µεγαλώνει σε ηλικία. Αυτό το πολύπλοκο
σχήµα αλληλεπίδρασης αποτυπώνεται και στη γλωσσική ποικιλία του ατόµου. Η οµοιότητα
για παράδειγµα που παρουσιάζουν τα κοινωνικά δίκτυα των ηλικιωµένων σε σχέση µε τα
δίκτυα των προεφήβων και εφήβων οδηγεί σε καµπυλόγραµµες συσχετίσεις γλώσσας ηλικίας. Η διαφορετική ηλικία εποµένως των µελών ενός κοινωνικού δικτύου µπορεί να
διαφοροποιήσει τον τρόπο µε τον οποίο τα µέλη του αντιδρούν στις γλωσσικές του νόρµες
και αποδέχονται τους γλωσσικούς τύπους που προκρίνει.
Μέσα από τα αλληλεπιδραστικά πλέγµατα του κοινωνικού δικτύου µε τις άλλες
ανεξάρτητες µεταβλητές µπορούµε να ερµηνεύσουµε σε βάθος τη γλωσσική ποικιλία και να
ανιχνεύσουµε τις κοινωνιολογικές εξαρτήσεις της. Τόσο η παρουσίαση της κοινωνικής τάξης,
όσο και του κοινωνικού δικτύου αποκάλυψε το εύρος των εξωγλωσσικών παραγόντων που
υπεισέρχονται στην ποσοτική ανάλυση της γλώσσας. Από τις έρευνες που αναφέρθηκαν στο
παρόν κεφάλαιο έγινε, νοµίζουµε, φανερό ότι µόνο µέσα από µια σύνθεση µικρο και µακρο
κοινωνιολογικών παραµέτρων είναι εφικτή η ερµηνεία της κοινωνιογλωσσολογικής
ποικιλίας. Αυτή η πεποίθηση είναι και η κύρια θέση µας όσον αφορά το ρόλο των
ανεξάρτητων κοινωνιολογικών παραγόντων στην παρούσα κοινωνιογλωσσολογική έρευνα.
Στόχος της διατριβής µας είναι η σύνθεση θεωρητικών σχηµάτων και όχι η προσκόλληση σε
ένα µεµονωµένο πρότυπο που καλύπτει µια συγκεκριµένη, και ως εκ τούτου περιορισµένη
οπτική γωνία. Η κοινωνιολογική συµπεριφορά του ατόµου είναι πολυεπίπεδη και
οποιαδήποτε µελέτη που θέλει να τη διερευνήσει θα πρέπει να αναγνωρίσει αυτό το
χαρακτηριστικό της. Ιδιαίτερα η γλωσσική συµπεριφορά, επειδή είναι υποκείµενη σε
συνεχόµενες αλλαγές, µπορεί να εξυπηρετήσει σε διαφορετικές στιγµές εντελώς διαφορετικές
κοινωνικές ανάγκες. Εποµένως τόσο η κοινωνική τάξη, όσο και το κοινωνικό δίκτυο έχουν
από µόνα τους µια συγκεκριµένη ερµηνευτική δύναµη, που όµως δεν αρκεί από µόνη της να
εξηγήσει το εύρος της παρατηρούµενης γλωσσικής ποικιλίας. Μόνο µέσα από τη σύζευξη
αυτών των παράλληλων κοινωνικών δράσεων θα µπορέσουµε να ερµηνεύσουµε
αποτελεσµατικά την επαφή τους µε την ατοµική γλωσσική χρήση και να οδηγηθούµε σε

αρνητικές συνέπειες στο κύρος τους.
29
Είναι καθολικό φαινόµενο η δύναµη µε την οποία δένονται τα άτοµα στην προεφηβική και εφηβική
τους ηλικία (ενδ. Adler & Adler 1995: 146). Τα κοινωνικά τους δίκτυα είναι τόσο ισχυρά, ώστε τα
νεαρά άτοµα αφοµοιώνονται από αυτά και υποκύπτουν πλήρως στις νόρµες τους.
30
Οι Cochran et al. (1990: 186) µελετώντας 240 οικογένειες στις ΗΠΑ παρατήρησαν ότι
σηµειώνονται σοβαρές αλλαγές στη δοµή των κοινωνικών τους δικτύων σε διάστηµα έως και τριών
ετών.
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συµπεράσµατα για το πώς ο κοινωνικός µας κόσµος συναντά και διαµορφώνει τον αντίστοιχο
γνωστικό µας.

2.4

Σύνοψη
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε το θεωρητικό πρότυπο που θα υιοθετηθεί στην

παρούσα µελέτη. Η θεωρία της γλωσσικής ποικιλίας, έτσι όπως θα χρησιµοποιηθεί εδώ,
αρθρώνεται σε τρεις βασικές θεωρητικές θέσεις: α) τη γλωσσική µεταβλητή, β) τους
µεταβλητούς κανόνες, γ) τα κοινωνικά δίκτυα. Οι δύο πρώτες θέσεις είχαν ενσωµατωθεί στο
ερευνητικό παράδειγµα του Labov, ενώ το τρίτο αποτελεί εξέλιξη της µεθοδολογίας του,
καθώς και των θεωρητικών του θέσεων σε σχέση µε τον κοινωνικό παράγοντα της
κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας. Στόχος της παρουσίασης ήταν να καθοριστούν οι κύριες
θεωρητικές έννοιες που θα χρησιµοποιηθούν στην έρευνά µας και να περιγραφούν τα
συµπεράσµατα από την εφαρµογή τους σε άλλες γλώσσες.
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3 Το τελικό έρρινο και τα ηχηρά κλειστά της Νέας Ελληνικής:
διαλεκτική κατανοµή και φωνολογική ερµηνεία
3.1

∆ιαλεκτική κατανοµή της ποικιλίας

3.1.1 ∆ιαλεκτική κατανοµή των ηχηρών κλειστών
Τα ηχηρά κλειστά τόσο στην αρχή31 όσο και στο εσωτερικό λέξης εµφανίζουν δύο
τύπους: ως απλά [b, d, g] και ως προερρινοποιηµένα [mb, nd, ŋg]. Οι δύο τύποι εναλλάσσονται
και η επιλογή τους σε ορισµένες διαλέκτους υπόκειται σε κοινωνιογλωσσολογικά κριτήρια.
Αντιθέτως κάποιες άλλες διαλεκτικές οµάδες χρησιµοποιούν κατηγορικά τον απλό ή τον
προερρινοποιηµένο τύπο. Πιο συγκεκριµένα η κατανοµή των ηχηρών κλειστών, κατά τον
Newton (1972: 94 – 95), µπορεί να τυποποιηθεί σε τέσσερεις διαλεκτικές περιοχές που για τις
ανάγκες της παρούσας εξέτασης θα συνοψισθούν σε τρεις32:
Οµάδα Α: Στην οµάδα αυτή υπερισχύει η προερρινοποιηµένη προφορά των ηχηρών
κλειστών. Τέτοιου είδους προφορά συναντάµε:
1. Στη διάλεκτο που µιλιέται στην Κύµη, στην παλαιά αθηναϊκή διάλεκτο και στο ιδίωµα
των Μεγάρων. Και οι τρεις διάλεκτοι που σήµερα δεν επιβιώνουν, παρά µόνο σε
ορισµένες λέξεις (κυρίως σε τοπωνύµια) διατηρούσαν µη προερρινοποιηµένη προφορά
στα ηχηρά κλειστά.
2. Σε ορισµένα νησιά των Κυκλάδων
3. Στην Κύπρο
4. Στο µεγαλύτερο µέρος της Βορείου Ελλάδας
Οµάδα Β: Η απλή προφορά των ηχηρών κλειστών συναντάται κυρίως:
1. Στην Κρήτη: Γενικότερα οι κρητικές διάλεκτοι χαρακτηρίζονται από την αποβολή του
έρρινου συµφώνου, όταν αυτό συµπλέκεται µε άλλα σύµφωνα (είτε κλειστά, είτε
εξακολουθητικά) στο εσωτερικό λέξης π.χ. αθός, άθρωπος (ανθός, άνθρωπος).

31

Η προερρινοποίηση των αρχικών ηχηρών κλειστών, αν και εµφανίζεται σπάνια, µαρτυρείται από
όλες σχεδόν τις σχετικές έρευνες (ενδ. Arvaniti & Joseph, υπό δηµοσίευση, Χαραλαµπόπουλος et al.
1992 κ.ά.)
32
Ο Newton (1972: 94) διακρίνει τέσσερεις οµάδες γιατί µαζί µε τα ηχηρά κλειστά συνεξετάζει τις
ακολουθίες έρρινου + εξακολουθητικού συµφώνου στο εσωτερικό της λέξης και περιγράφει
φωνολογικούς κανόνες που ρυθµίζουν τη συνολική συµπεριφορά ακολουθιών έρρινο + σύµφωνο. Για
λεπτοµερέστερη φωνολογική ανάλυση των ηχηρών κλειστών βλ 3.2).
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2. Στην Πάτµο: Το ιδίωµα της Πάτµου διαφέρει σε αρκετά στοιχεία από τις άλλες
διαλέκτους των ∆ωδεκανήσων και παρουσιάζει µη προερρινοποιηµένη προφορά των
ηχηρών κλειστών33.
3. Στις Κυκλάδες: ∆εν παρουσιάζουν όλά τα νησιά των Κυκλάδων την ίδια εικόνα στην
προφορά των ηχηρών κλειστών. Η απλή προφορά συναντάται κυρίως στα νησιά εκείνα
που σχετίζονται ιστορικά µε µετακινήσεις των Κρητικών και έντονες εµπορικές και
πολιτισµικές σχέσεις µε την Κρήτη (Κέα, Κύθνος, Σέριφος, Κίµωλος, Μήλος, Πάρος,
Νάξος, Σύρος, Αντίπαρος, Φολέγανδρος, Ιος, Θήρα, Θηρασία και Ανάφη.
4. Στην Ανατολική Θεσσαλία, στο µεγαλύτερο µέρος της Μακεδονίας και στη Θράκη,
5. Στα βόρεια νησιωτικά συµπλέγµατα (Θάσος, Σαµοθράκη, Λέσβος, Λήµνος, Σκύρος,
Σάµος),
6. Στη Βόρεια Εύβοια.
7. Στο ιδίωµα της Σµύρνης
Οµάδα Γ: Η ελεύθερη εναλλαγή απλής και προερρινοποιηµένης προφοράς στα ηχηρά
κλειστά παρατηρήθηκε κυρίως σε διαλέκτους των Ιονίων νήσων της Πελοποννήσου, καθώς
και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (ιδίωµα της Αίγινας) µε αποτέλεσµα να περάσει και
στην προφορά της Κοινής Νεοελληνικής (ΚΝΕ). Εναλλαγή βρίσκουµε και στη διάλεκτο της
Χίου όπου το ιδίωµα που µιλιέται στη χώρα (καστρινό ιδίωµα) παρουσιάζει απλή προφορά
στα

ηχηρά

κλειστά,

ενώ

στο

υπόλοιπο

νησί

τα

ηχηρά

κλειστά

προφέρονται

προερρινοποιηµένα.

3.1.2 ∆ιαλεκτική κατανοµή των ακολουθιών έρρινο + σύµφωνο
Το τελικό –ν των ελληνικών λέξεων (ανεξαρτήτως γραµµατικής κατηγορίας)
παρουσιάζει µεγάλη διαλεκτική πολυµορφία και αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα
χαρακτηριστικά για τη διάκριση των ελληνικών διαλέκτων. Τα φαινόµενα εµφάνισης,
αποβολής και συνεκφοράς του τελικού –ν έχουν µια ευρεία γεωγραφική εξάπλωση µε
διαλέκτους που χαρακτηρίζονται από σταθερή παρουσία του έρρινου συµφώνου (π.χ.
Κυπριακή) µέχρι εκείνες που το αποβάλλουν σε όλα τα περιβάλλοντα (π.χ. Κρητική).
Παραθέτουµε συνοπτικά τη διαλεκτική κατανοµή του τελικού -ν:
1. Στην Κυπριακή διάλεκτο: Το τελικό –ν της Κυπριακής διαλέκτου προέρχεται µεν από τα
αρχαία, η χρήση του όµως έχει επεκταθεί και σε λέξεις που δεν το είχαν παλαιότερα µε
αποτέλεσµα τη γενίκευση της παρουσίας του στα όρια των λέξεων.
2. Στα ∆ωδεκανησιακά ιδιώµατα: Στα περισσότερα ιδιώµατα της ∆ωδεκανήσου το τελικό –
ν διατηρείται και συµπλέκεται µε τα αρχικά σύµφωνα λέξεων παρουσιάζοντας έντονα
33

Γενικότερα η διάλεκτος της Πάτµου µοιάζει µε την Κρητική, γεγονός που φαίνεται να στηρίζεται
και ιστορικά, αφού η Πάτµος σε παλαιότερη εποχή είχε εποικιστεί από Κρητικούς (Κοντοσόπουλος

42

φαινόµενα συνεκφοράς34. Εξαίρεση αποτελεί το ιδίωµα της Πάτµου το οποίο γενικότερα
αποτελεί µεµονωµένη περίπτωση στη διαλεκτική οικογένεια των ∆ωδεκανησιακών
(βλ.και στα ηχηρά κλειστά υποσηµ.33).
3. Στη διάλεκτο της Χίου: Στη Χίο παρουσιάζεται διάσπαση στα τοπικά ιδιώµατα όσον
αφορά τη διατήρηση ή την αποβολή του τελικού –ν. Στο ιδίωµα των Μαστιχοχωριών
υπάρχει διατήρηση και ανάπτυξη του τελικού –ν, ενώ η συνεκφορά του µε άλλα αρχικά
σύµφωνα οδηγεί σε ολική αφοµοίωση του πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα (βλ.
αντίστοιχη εξέλιξη στα ∆ωδεκανησιακά ιδιώµατα). Αντίθετα στα υπόλοιπα ιδιώµατα
(Καστρινά και Μαστιχοχωρίτικο) το τελικό –ν και τα φαινόµενα συνεκφοράς του
εκλείπουν.
4. Στο ιδίωµα της Ικαρίας: Στο συγκεκριµένο ιδίωµα το τελικό –ν διατηρείται και
αφοµοιώνεται35 ως προς το επόµενο σύµφωνο, είτε µερικώς κατά τον τόπο και τρόπο
άρθρωσης (όταν ακολουθεί κλειστό σύµφωνο), είτε ολικώς (όταν ακολουθεί
εξακολουθητικό σύµφωνο).
5. Στα ιδιώµατα των Ιονίων νήσων: Στα συγκεκριµένα νησιά παρατηρείται η τάση για
ανοιχτή συλλαβή µε της ανάπτυξη του (ε). Το φαινόµενο παρουσιάζεται κυρίως στην
γενική πληθυντικού των ονοµάτων και ορισµένες φορές στην αιτιατική ενικού (π.χ. των
εφηµερίδωνε, των καλώνε παιδιώνε κ.ά.). Το ε αναπτύσσεται επίσης στο γ πληθυντικό
των ρηµατικών καταλήξεων της ενεργητικής φωνής (π.χ. παίζουνε, παίζανε κ.ά.)
µετατρέποντας τις κλειστές τελικές συλλαβές σε ανοιχτές.
6. Στα ηµιβόρεια ιδιώµατα: Τα ηµιβόρεια ιδιώµατα36 παρουσιάζουν ανόµοια συµπεριφορά
στη χρήση του τελικού –ν. Το ιδίωµα της Μυκόνου το αποβάλλει, ενώ το ιδίωµα του
Λιβισιού το διατηρεί και σε ονόµατα και ρήµατα και το αφοµοιώνει ολικά ως προς το
σύµφωνο που ακολουθεί.
7. Στην Κρητική διάλεκτο: Το τελικό –ν αποβάλλεται σχεδόν σε όλα τα περιβάλλοντα
χρήσης του ή αφοµοιώνεται ως κατά το επόµενο τεµάχιο. Ειδικότερα το τελικό –ν της
γενικής πληθυντικού των ονοµάτων αποβάλλεται πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα π.χ.
1994: 46).
34 Ο Κοντοσόπουλος (1994: 43) δίνει τα ακόλουθα παραδείγµατα: τόλ λαό, µιάβ βολάν κ.ά.που
δείχνουν ότι το τελικό –ν στη συγκεκριµένη διάλεκτο παρουσιάζει ολική αφοµοίωση ως προς το
επόµενο σύµφωνο (βλ. και Newton (1972: 94) για τη φωνολογική τυποποίηση της ολικής
αφοµοίωσης).
35 Ο Χατζιδάκις (1905 - 1907 ΙΙ: 430 – 431) αναφέρει τα ακόλουθα παραδείγµατα που δείχνουν το
εύρος των αφοµοίωσης του τελικού έρρινου: τον άσκηµον άνθρωπον, τονοµάν του, τογ gακόν dόπον,
το θολόµ bοτάµι, τογ gακόγ gαιρόν, τηδ δύναµιν, τοβ βουµ µου, τησ συκεάµ µου, τηχ χάριν dου. Από
τα παραπάνω παραδείγµατα διαφαίνεται και η ποικιλία που ήδη υφίστατο στις αφοµοιώσεις
ηχηρότητας (τονοµάν του ~ τηχ χάριν dου).
36 Εδώ υιοθετείται ο όρος που προτείνει ο Κοντοσόπουλος (1994: 109) και που καλύπτει τα ιδιώµατα
που παρουσιάζουν την πτώση του άτονου [i] και [u] στο εσωτερικό λέξεως, χωρίς όµως να
παρουσιάζουν την αντίστοιχη στένωση του [ο] σε [u] και [e] σε [i] που είναι χαρακτηριστική των
βόρειων ιδιωµάτων.
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τω σπαθιώ, τω Γερµανώ µε παράλληλη τροπή των ακόλουθων άηχων κλειστών σε ηχηρά
π.χ. τω τούρκω [to durko], τω πετεινώ [to betino] κ.ά.
8. Στην Ποντιακή διάλεκτο: Σε µεγάλο µέρος του Πόντου διατηρείται το τελικό –ν
(Κερασούντα, Ματζούκα, Νικόπολι, Οινόη) αλλά υπάρχουν περιοχές που το
αποβάλλεται (Αµισός, Ινέπολι, Κοτυώρες, Όφι, Σούρµενα).
9. Στα ιδιώµατα της Μικράς Ασίας: Στη διάλεκτο της Σµύρνης (αλλά και σε άλλα ιδιώµατα,
όπως αυτό της πόλης Βουρλά Ιωνίας) το τελικό –ν της γενικής του πληθυντικού
αποβάλλεται, ενώ όταν ακολουθεί άηχο κλειστό σύµφωνο αυτό ηχηροποιείται (π.χ. τω
γυναικώ, τω bαιδιώ κ.ά.).

3.2

Φωνολογικές ερµηνείες

3.2.1 Γενικά
Η φωνολογική ερµηνεία των ηχηρών κλειστών στην αρχή και το µέσο της λέξης,
καθώς των ακολουθιών έρρινου + συµφώνου της ΝΕ αποτέλεσε ένα από τα πιο
αµφιλεγόµενα θέµατα της ελληνικής γλωσσολογικής επιστήµης και εξακολουθεί µέχρι
σήµερα να αντιµετωπίζεται µε επιφύλαξη37. Η φωνολογική τους ερµηνεία στα πλαίσια της
λειτουργικής, αλλά και της γενετικής φωνολογικής σχολής υπήρξε αντικείµενο τριβής µεταξύ
αντιτιθέµενων απόψεων, σε σηµείο που ο Householder (1964) έφτασε να τη χαρακτηρίσει ως
«όνειρο» για την ελληνική γλωσσολογία. Τα θέµατα στα οποία δόθηκε έµφαση συνοψίζονται
στα εξής:
1. Η φωνολογική υφή των ηχηρών κλειστών συµφώνων [b, d, g] και των ακολουθιών
έρρινου + άηχου κλειστού της ΝΕ. Οι γνώµες των ερευνητών στο θέµα διίστανται.
Ορισµένοι ερευνητές θεωρούν τα ηχηρά κλειστά ως ξεχωριστά φωνήµατα της ΝΕ, ενώ
άλλοι πιστεύουν ότι µπορούν να παραχθούν από υποκείµενες ακολουθίες έρρινου +
άηχου κλειστού, κάνοντας έτσι οικονοµικότερο το φωνολογικό σύστηµα της ΝΕ. Στο
πλαίσιο του παραπάνω προβληµατισµού αντιµετωπίζονται και τα ερωτήµατα της
ακριβούς φωνολογικής διάκρισης µεταξύ των [b, d, g] ~ [mp, nt, ŋk] ~ [mb, nd, ŋg].
2. Ο τρόπος µε τον οποίο οι υποκείµενες φωνολογικές αντιπροσωπεύσεις προβάλλονται στο
φωνητικό επίπεδο. Ειδικότερα ερωτήµατα που τίθενται είναι α) ποιοι είναι οι κανόνες
που καλύπτουν το σύνολο της φωνητικής ποικιλίας µε τον οικονοµικότερο τρόπο; β) ποια
είναι η διάταξή τους; γ) ποιοι από αυτούς µπορούν να θεωρηθούν υποχρεωτικοί και ποιοι
προαιρετικοί;

37

Σε πρόσφατη δηµοσίευσή της η Warburton – Φιλιππάκη (1992: 53) στην παράθεση των φωνηµάτων
της ΝΕ βάζει τα ηχηρά κλειστά σε παρένθεση «για να δείξουµε ότι η ανάλυσή τους σαν ξεχωριστά
φωνήµατα είναι αµφισβητούµενη».
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3. Η σχέση των λεξικών και µορφολογικών ορίων στην εφαρµογή των προαναφερθέντων
συγκεκριµένων φωνολογικών κανόνων. Θέµατα που τίθενται σχετίζονται µε τα εξής: α)
αν οι ακολουθίες έρρινου άηχου κλειστού συµπεριφέρονται διαφορετικά στο εσωτερικό
και στα όρια λέξης β) αν τα µορφολογικά όρια ευνοούν ή όχι την εφαρµογή
συγκεκριµένων φωνολογικών κανόνων
4. Η σχέση της φωνολογικής υφής των ηχηρών κλειστών και των ακολουθιών έρρινου +
άηχου κλειστού µε την ανισοµερή κατανοµή των ποικιλιών τους σε διαφορετικά
στρώµατα του λεξιλογίου. Το συγκεκριµένο ερώτηµα σχετίζεται µε τη διαπιστωµένη
προτίµηση συγκεκριµένων λέξεων να ευνοούν π.χ. την προερρινοποιηµένη προφορά των
ηχηρών κλειστών στο εσωτερικό τους, ενώ άλλες να τη εµποδίζουν σχεδόν πάντα.
Η βιβλιογραφία σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα είναι ιδιαίτερα πλούσια. Θα
αναφερθούµε εδώ στις προταθείσες ερµηνείες µε κριτήριο το θεωρητικό πρότυπο στα πλαίσια
του οποίου διατυπώθηκαν.

3.2.2 Λειτουργική φωνολογική θεωρία
Στα πλαίσια της λειτουργικής φωνολογικής θεωρίας αρκετοί ερευνητές ανέπτυξαν
αντικρουόµενες απόψεις για τη φωνολογική υφή των ηχηρών κλειστών, καθώς και των
ακολουθιών έρρινου + συµφώνου. Μπορούµε πολύ γενικά να τους χωρίσουµε σε δύο
κατηγορίες: α) αυτοί που δέχονται ότι τα ηχηρά κλειστά σύµφωνα της ΝΕ είναι ξεχωριστά
φωνήµατα και β) αυτοί που υποστηρίζουν ότι στο φωνολογικό σύστηµα της ΝΕ υπάρχουν
µόνο τα άηχα κλειστά και τα έρρινα σύµφωνα, ενώ τα ηχηρά κλειστά που απαντώνται σε
φωνητικό επίπεδο παράγονται υπό την επίδραση φωνολογικών κανόνων (αφοµοίωση κατά
ηχηρότητα, αφοµοίωση κατά θέση κ.ά.) στις φωνολογικές ακολουθίες έρρινο + άηχο κλειστό.
Και στις δύο περιπτώσεις τα βασικά θεωρητικά κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν
είχαν σχέση µε τις αρχές της οικονοµίας του φωνολογικού συστήµατος.

3.2.2.1 Μονοφωνηµατική ερµηνεία των ηχηρών κλειστών
Ένα από τα πιο σηµαντικά άρθρα στα πλαίσια της λειτουργικής θεωρίας υπήρξε η
µελέτη του Householder (1964). Το άρθρο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό διότι:
α) χρησιµοποιεί το πιο ευρύ φωνητικό σώµα κειµένων µέχρι την εποχή του (πέντε
ώρες φυσικής οµιλίας από τέσσερεις οµιλητές µε µητρική γλώσσα τα ελληνικά).
β) µας δίνει τα πρώτα ποσοτικά στοιχεία για τη φωνητική ποικιλία των ηχηρών
κλειστών και των ακολουθιών έρρινο + σύµφωνο.
Το νέο στοιχείο στην ανάλυση του Householder είναι ότι εισάγει τη λεξιλογική
διάσταση στη φωνολογική ερµηνεία διακρίνοντας τέσσερα ξεχωριστά επίπεδα λέξεων που
εµφανίζουν µεσοφωνηεντική πραγµάτωση των φωνηµάτων που εξετάζονται:
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1. Λέξεις όπου µόνο τα [b], [d], [g], [dz] εµφανίζονται (π.χ. αντίο, καραµπίνα, µαϊντανός,
µπαµπάκι κ.ά.).
2. Λέξεις όπου µόνο τα [mp], [nt], [nk], [nts] εµφανίζονται (π.χ. ίντσα, κοµπλέ, κόντες,
ινκόγνιτο κ.ά.).
3. Λέξεις στις οποίες υπάρχει µεν η τάση να προτιµήσουµε τα [mb], [nd], [ng], [ndz] , αλλά
µπορούν να εµφανιστούν και τα [b], [d], [g] και [dz]. Αυτή είναι και η "µη σηµαδεµένη"
περίπτωση (unmarked case).
4. Λέξεις στις οποίες τα [mb], [nd], [ng] και [ndz] εµφανίζονται µε κανονικότητα, ενώ τα
[b], [d], [g], [dz] έχουν αραιή ή και µηδαµινή εµφάνιση (π.χ. έµπλαστρο, ζαµπόν,
µπαλάντζα, κουµάντο, πίνγκ-πόνγκ κ.α.).
Υπάρχει τέλος ένας µικρός αριθµός λέξεων που κινείται µεταξύ της πρώτης και της
τρίτης τάξης και µεταξύ της δεύτερης και της τέταρτης. Το 1-3 σύνολο περιλαµβάνει λέξεις,
όπως γάντζος, λιοντάρι, πουγγί, τσαµπί κ.α. Το 2-4 σύνολο περιλαµβάνει λέξεις, όπως άµποτε,
κόντρα, ράντσο κ.α. Κατά τον Householder (1964: 22) πολλές από τις λέξεις των τάξεων 1, 2,
και 4 είναι σχετικά πρόσφατα δάνεια, αλλά αυτό δε µειώνει τη χρηστικότητά τους.
Κατά το συγγραφέα δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη ελάχιστων ζευγών, για να
αποδειχθεί η φωνηµική διάκριση των ηχηρών κλειστών και των ακολουθιών έρρινων και
κλειστών. Αυτή µπορεί να τεκµηριωθεί ακόµα και από την ύπαρξη µόνο των κατηγοριών 3
και 4. Π.χ. αν ορισµένες λέξεις ο οµιλητής προφέρει το 75% των περιπτώσεων µε [b], ενώ σε
άλλες προφέρει το 75% των περιπτώσεων µε [mb] η ποικιλότητα δεν είναι πλήρως ελεύθερη
και θα πρέπει να θεωρηθεί φωνηµική38.
Η κατανοµή των [b, d, g, dz], [mp, nt, nk, nts] και [mb, nd, ng, ndz] είναι η
ακόλουθη:
1.

Στην αρχή λέξης:

Εµφανίζονται µόνο τα [b, d, g, dz]. Μετά τα αρνητικά µόρια δεν, µην είναι σχεδόν αδύνατον
να διακρίνουµε στατιστικά τα αρχικά /p, t, k/ από τα αρχικά /b, d, g/.
α) Αρνητικά Μόρια + /p, t, k/→ 1. δeb (d, g)

σε ποσοστό 68%.

2. δemb (d, g) σε ποσοστό 19%

38

Κατά τον Householder η τεκµηρίωση της φωνηµικότητας των ηχηρών κλειστών στηρίζεται στο
ακόλουθο κριτήριο φωνηµικότητας:
Αν το κάθε µέλος ενός ζεύγους τεµαχίων που ποικίλει (variants)
εµφανίζεται σε όλες τις λέξεις, αλλά είναι κατανεµηµένο έτσι ώστε σε
ορισµένο µέρος των λέξεων το τεµάχιο Α να εµφανίζεται συχνότερα από
το Β, ενώ στο υπόλοιπο µέρος των λέξεων το τεµάχιο Β να είναι πιο
συχνό του Α, και ελλείψει κάποιας απλής συµφραστικής εξήγησης, τότε
καταλήγουµε ότι το Α και το Β είναι φωνηµικά διακριτά.
Householder (1964: 24)
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3. δemp (t, k)

σε ποσοστό 13% (κυρίως όταν

υπάρχει παύση δισταγµού).
β) Αρνητικά Μόρια + /b, d, g/→ 1. δeb (d, g)

σε ποσοστό 75%

2.δemb (d, g)

σε ποσοστό 25%

3.δemp (d, g)

σε ποσοστό 0%

2. Στο µέσο λέξης:
α) Μετά από σύµφωνο (τα µόνα δυνατά είναι τα l, r) απαντούν µόνο τα [b, d, g].
β) Μετά από φωνήεν έχουµε τις εξής κατηγορίες:
Ι. Οι περισσότερες λέξεις αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνονται στην τάξη 3.
1. [mb, nd, ng,] σε ποσοστό 74%.
2. [b, d, g] σε ποσοστό 26% (κυρίως σε γρήγορη οµιλία ή σε αργό λόγο
ορισµένων οµιλητών.
3. [mp, nt, nk] σε ποσοστό κάτω του 1% (η πραγµάτωση τους θεωρείται
συµπτωµατική µε κύρια προϋπόθεση το γρήγορο ρυθµό οµιλίας).
ΙΙ. Εδώ περιλαµβάνονται οι λέξεις της τάξης 4 όπου το 90 - 100% προφέρονται µε
[mb, nd, ng, ndz]. Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται µερικές εξαιρετικά
συνηθισµένες εκφράσεις, όπως εντάξει, τέλος πάντων, πάντα κλπ. Επίσης τα λόγια
εντεύθεν, ασήµαντος σύµπλεγµα, εγκέφαλος κλπ. Τέλος τα δάνεια αβάντα,
γκουβερνάντα, ζούγκλα, οµπρέλα, πασατέµπο, ροµαντικός, τέντα.
ΙΙΙ. Εδώ οι περισσότερες λέξεις ανήκουν στην τάξη 1 και το 98 - 100% των
περιπτώσεων προφέρονται µε [b, d, g, dz]. Πρόκειται είτε για λέξεις δάνεια (πχ.
µοντέρνος, ρεντίκολο), είτε για λέξεις που τελειώνουν σε -τζης, είτε για
επαυξηµένους τύπους (πχ. έµπαιναν), είτε τέλος για σύνθετα (πχ. µισοµπήκε).
IV. Ένα εξίσου µικρό σύνολο - όπως το παραπάνω - που ταυτίζεται µε τις λέξεις της
τάξης 2 εµφανίζει αποκλειστικά [mp, nt, nk, nts]. Π.χ. κάµπος, κοµπλέ,
ταµπεραµέντο, οι Ινκας και ο σύνδεσµος αν και.
2. Στα όρια λέξης:
Στα όρια λέξης είναι διακριτές τρεις τουλάχιστον τάξεις:
α) Το οριστικό άρθρο (αιτιατική ενικού µόνο. Η γενική ανήκει στη β κατηγορία.) και
τα αρνητικά δεν και µην συνδυάζονται µε άηχα κλειστά και µας δίνουν:
1. [b, d, g, dz]

σε ποσοστό 58%

2. [mb, nd, ng, ndz]

σε ποσοστό 22%

3. [mp, nt, nk, nts]

σε ποσοστό 20%
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β) Το µόριο σαν και η γενική πληθυντικού του οριστικού άρθρου σχεδόν ποτέ δε
χάνει το ρινικό της σύµφωνο δίνοντας:
1. [mb, nd, ng, ndz]

σε ποσοστό 90%

2. [mp, nt, nk, nts]

σε ποσοστό 10%

γ) Όλα τα εναποµείναντα τελικά /n/ περιλαµβανοµένων των αν, εαν, όταν, καθώς και
των ρηµατικών τύπων µας δίνουν:
1. [mb, nd, ng, ndz]

σε ποσοστό 7%

2. [mp, nt, nk, nts]

σε ποσοστό 93%

Σύµφωνα µε την ανωτέρων ανάλυση η συντριπτική πλειοψηφία των οµιλητών
διατηρεί στη θέση των κλειστών µια τετραµερή φωνηµική αντίθεση µε χαµηλό λειτουργικό
φορτίο: /p/ ~ /mp/ ~ /b/ ~ /mb/, /t/ ~ /nt/ ~ /d/ ~ /nd/, /k/ ~ /nk/ ~ /g/ ~ /ng/ και /ts/ ~ /nts/ ~
/dz/ ~ /ndz/. Η αντιπροσώπευση των ηχηρών κλειστών στην ορθογραφία ως ακολουθιών
έρρινου και άηχου κλειστού µπορεί να δικαιολογηθεί από το χαµηλό λειτουργικό φορτίο των
συγκεκριµένων αντιθέσεων.
Αντίστοιχα επιχειρήµατα εµφανίζονται και στους Householder, Kazazis, Koutsoudas
(1964) οι οποίοι προσθέτουν ότι στο εσωτερικό λέξης η προερρινοποιηµένη προφορά των
ηχηρών κλειστών οφείλεται σε ιστορικούς λόγους. Προσθέτουν µάλιστα ότι η αρχική
κατανοµή των ηχηρών κλειστών στο εσωτερικό της λέξης ήταν τέτοια ώστε πάντα
συνοδεύονταν από ένα οµοργανικό έρρινο, ενώ τα άηχα κλειστά σύµφωνα δεν µπορούσαν
ποτέ να ακολουθούν ένα έρρινο. Η συµπληρωµατική αυτή κατανοµή υποδηλώνει βέβαια ότι
τα ηχηρά κλειστά και τα άηχα ήταν σε ιστορικά προγενέστερη εποχή αλλόφωνα του ίδιου
φωνήµατος, γεγονός που ισχύει ακόµα σε ορισµένες διαλέκτους. Η αλλοφωνική αυτή
κατανοµή διαταράχθηκε µε την εισαγωγή δάνειων λεξιλογικών στοιχείων, κυρίως από τα
Βενετσιάνικα και τα Τουρκικά (στα οποία τα ηχηρά κλειστά ήταν ξεχωριστά φωνήµατα), µε
αποτέλεσµα την εξάρτηση της κατανοµή τους από το λεξιλογικό επίπεδο.
Υπέρµαχος της φωνηµατικής θεώρησης των ηχηρών κλειστών είναι και ο Romeo
(1964) χρησιµοποιώντας κυρίως ιστορικά και συγχρονικά κριτήρια. Η διακριτή φωνολογική
υφή των ηχηρών κλειστών υποστηρίζεται, τόσο από την εισαγωγή σειράς ηχηρών κλειστών
φωνηµάτων µέσω δάνειων λέξεων, όσο και από την ισχυρή πίεση των παραδειγµατικών
σχέσεων που ασκεί η τετράπλευρη δοµή του συµφωνικού συστήµατος της ΝΕ. Σύµφωνα µε
τον Romeo (1964: 66) η ιστορική εξέλιξη των αντιθέσεων του τρίπλευρου συµφωνικού
συστήµατος της Αρχαίας Ελληνικής στο τετράπλευρο της ΝΕ έχει δηµιουργήσει µια
«αδράνεια», στη διατάραξη της οποίας, αντιστέκεται το σύνολο των συµφωνικών
φωνολογικών σχέσεων της ΝΕ. Παράλληλα, η ύπαρξη ελάχιστων ζευγών, όπως το κάπως
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[kapos] ~ κάµπος [kabos] ενισχύει τα επιχειρήµατα υπέρ της φωνηµατικής θεώρησης των
ηχηρών κλειστών.
Αντίστοιχα, και ο Μαγουλάς (1983) δέχεται ότι τα ηχηρά κλειστά είναι ξεχωριστά
φωνήµατα. Το σύνολο των εφικτών προφορών τους συνοψίζεται σε τρεις κατηγορίες
(Μαγουλάς 1983: 23):
1. έρρινο στην αρχή και στο µέσο των λέξεων
2. απουσία έρρινου στην αρχή, παρουσία ή απουσία έρρινου στο µέσο λέξης
ανάλογα µε την προέλευσή της
3. απουσία έρρινου στην αρχή και στο µέσο της λέξης
Όσον

αφορά

το

φωνολογικό

επίπεδο,

προτείνει

την

υιοθέτηση

των

προερρινοποιηµένων ηχηρών κλειστών ως ξεχωριστών φωνηµατικών µονάδων. Έτσι το
φωνηµικό ευρετήριο της ΝΕ θα αποκτήσει ως ξεχωριστά φωνήµατα τα /mb, nd, ŋg/. Κατά τον
Μαγουλά (1983: 24) η παρουσία των προερρινοποιηµένων ηχηρών κλειστών τεκµαίρεται
από την ύπαρξη των ακόλουθων ελάχιστων ζευγών:
/mb/ ~ /p/:

[mbira] ~ [pira]

[kambos] ~ [kapos]

/mb/ ~ /f/:

[mboro] ~ [foro]

[lambros] ~ [(e)lafros]

/mb/ ~ /v/:

[mbaza] ~ [vaza]

[(a)kumbas] ~ [kuvas]

/mb/ ~ /m/:

[mbaza] ~ [maza]

[kambi] ~ [kami]

Το πλεονέκτηµα από την παραδοχή προερρινοποιηµένων φωνηµάτων έγκειται στο
γεγονός ότι µπορούν να διατηρήσουν φωνηµική αντίθεση µε τις ακολουθίες /mp, nt, nk/ οι
οποίες απαντώνται παράλληλα π.χ. [(s)ampa(a)] ~ [(k)amba(na)] διατηρώντας έτσι στη
φωνολογική µεταγραφή λέξεων, όπως το ζαµπόν [zambon], ìðáßíù [mbeno] την αυθεντική39
φωνολογική τους δοµή .
O Koutsoudas (1962) δέχεται και αυτός τα ηχηρά κλειστά ως ανεξάρτητα φωνήµατα
εξετάζοντας ελάχιστα ζεύγη άηχων και ηχηρών κλειστών. Παράλληλα δέχεται την ύπαρξη
δισυµφωνικών συµπλεγµάτων έρρινου + ηχηρού κλειστού τα οποία περιγράφουν την
προερρινοποίηση των συγκεκριµένων συµφώνων. Στα λεξικά όρια ερµηνεύει τη φωνηµική
ποικιλία µέσα από το µηχανισµό της ελεύθερης ποικιλίας (free variation). Τα περιβάλλοντα
ελεύθερης εναλλαγής είναι τα ακόλουθα (Koutsoudas 1962: 17):

39

Αν θεωρηθεί ότι τα ηχηρά κλειστά προέρχονται από φωνολογικές ακολουθίες έρρινου + άηχου
κλειστού τότε λέξεις, όπως το ζαµπόν και µπαίνω θα έπρεπε φωνολογικά να µεταγραφούν ως /zampon/
και /mpeno/ γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε την προέλευση των λέξεων [zabon], [beno]. Εδώ
χρησιµοποιείται το κριτήριο της ιστορικής αναπαράστασης (Schane 1973: 83), σύµφωνα µε το οποίο,
οι φωνολογικές αναπαραστάσεις θα πρέπει να διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ιστορική
φωνολογική εξέλιξη των λέξεων που αντιπροσωπεύουν.

49

1. Τα /p, t, k, ps, ts, ks/ εναλλάσσονται ελεύθερα µε τα /b, d, g, bz, dz, gz/ πριν από τελικό –
ν λέξης. Ζεύγη, όπως /tin kori/ ~ /tin gori/, /tin porta/ ~ /tin borta/ τεκµηριώνουν την
προαναφερθείσα ελεύθερη εναλλαγή.
2. Το /n/ εναλλάσσεται ελεύθερα µε το /m/ πριν από τα /b, f,, v/.
3. Το /n/ εναλλάσσεται ελεύθερα µε τα /b, d, g, f, v, θ, δ, s, z, x, γ, l, r, m/, όταν τα
τελευταία αποτελούν αρχικό σύµφωνο µιας λέξης. Έτσι εξηγείται η ποικιλία στα /δen
boro/ ~ /δem boro/ ~ /δe boro/, /δen fonazo/ ~ /δem fonazo/ ~ /δe fonazo/, /tin kiria/ ~ /tin
giria/ ~ /ti giria/ κ.ά.
Ο Sotiropoulos (1972) παρουσιάζει µια αντίστοιχη ανάλυση µε αυτή του Koutsoudas
(1962) θεωρώντας τις ακολουθίες [mb, nd, ŋg] ως δισυµφωνικά συµπλέγµατα έρρινου +
ηχηρού κλειστού. Παρατηρεί ότι η ακολουθία [nt] δε συναντάται στη ΝΕ, αν και εµφανίζεται
σε ορισµένα λεξικά δάνεια. Τα περιβάλλοντα ελεύθερης εναλλαγής του έρρινου µε τα άηχα
και ηχηρά κλειστά στα όρια λέξεων είναι ίδια µε αυτά του Koutsoudas (1962).

3.2.2.2 ∆ιφωνηµατική θεώρηση των ηχηρών κλειστών
Στον αντίποδα της φωνηµατικής θεώρησης των ηχηρών κλειστών βρίσκονται οι
θέσεις των Hamp (1961) και Newton (1961). Κατά τον Hamp (1961) τα ηχηρά κλειστά
προκύπτουν από την φωνηµατική ακολουθία έρρινο + άηχο κλειστό σύµφωνο και δηλώνει
χαρακτηριστικά:
Έχω πεισθεί, ότι προκειµένου περί των πλείστων Ελλήνων τα [b, d, g, ģ,
dz] είναι φωνηµατικώς συµπλέγµατα ενρίνων µετά κλειστών, αδιάφορον
εάν ο ένρινος φθόγγος είναι η όχι ακουστός υπό του δυτικού Ευρωπαίου.
Είναι γεγονός ότι επί πλείστων Ελλήνων το προηγούµενον ένρινο
στοιχείον δυνατόν να ποικίλλη ελευθέρως µετά καθαράς κλειστής
εκφοράς, ιδία όταν τοιαύτα συµπλέγµατα απαντώσιν εν τω µέσω.

Hamp (1961: 102)
Σε αντίστοιχα συµπεράσµατα οδηγείται και ο Newton (1961: 284) ο οποίος
υποστηρίζει ότι η εξέταση της κατανοµής των ηχηρών κλειστών µας δίνει αρκετά στοιχεία
ώστε να στοιχειοθετηθεί η απαλοιφή της συµφωνικής τάξης των ηχηρών κλειστών από το
φωνολογικό σύστηµα της ΝΕ, οι δε πραγµατώσεις τους να θεωρηθούν αλλοφωνικές
περιπτώσεις των άηχων κλειστών ύστερα υπό την επίδραση του έρρινου. Η ακριβής
κατανοµή των σχετικών περιβαλλόντων είναι η ακόλουθη:
/p, t, k/ → /b, d, g/ :

α) µετά από έρρινο
β) πριν από [z]
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Σύµφωνα µε το συγγραφέα η συγκεκριµένη θεώρηση είναι οικονοµικότερη γιατί το
φωνολογικό σύστηµα της ΝΕ θα µειωθεί κατά τρία φωνήµατα, ενώ ταυτόχρονα θα
ενοποιηθεί η ορθογραφική αντιπροσώπευση40 µε τη φωνολογική µεταγραφή.

3.2.3 Γενετική φωνολογία
Και στα πλαίσια της γενετικής φωνολογικής θεωρίας, όπως αυτή θεµελιώθηκε από
τους Chomsky & Halle (1968), συνεχίστηκε η αµφισβήτηση της φωνολογικής υφής των
ηχηρών κλειστών. Αν και στο συγκεκριµένο φωνολογικό πλαίσιο η έννοια του φωνήµατος
διαφοροποιείται, τουλάχιστον σε σχέση µε το προηγούµενο θεωρητικό σχήµα της
λειτουργικής φωνολογίας, ωστόσο παραµένουν τα ερωτήµατα της κατάλληλης υποκείµενης
αντιπροσώπευσης. Επίκεντρο της αµφισβήτησης τώρα γίνεται το είδος των κανόνων που
χρειάζονται, για να αποδώσουν το σύνολο της παρατηρούµενης φωνητικής ποικιλίας, το
είδος της λειτουργίας τους, καθώς και η σειρά µε την οποία πρέπει να διαταχθούν, για να
παραγάγουν το σύνολο των δεδοµένων. Και εδώ θα διακρίνουµε δύο κατηγορίες
προσεγγίσεων: α) αυτές που χρησιµοποιούν στις ΥΑ τα ηχηρά κλειστά ως ξεχωριστά τεµάχια
και β) αυτές που θεωρούν τα φωνητικά ηχηρά κλειστά ως προβολές έρρινου + άηχου
κλειστού.

3.2.3.1 Μονοφωνηµατικές αντιπροσωπεύσεις
Στην κατηγορία αυτή µπορούµε να εντάξουµε τις προσεγγίσεις των Σετάτου41 (1969,
1974) και Warburton - Φιλιππάκη (1970).
Ο Σετάτος (1969, 1974) εξέτασε το πρόβληµα της φωνολογικής ερµηνείας των
ηχηρών κλειστών θέτοντας στο φωνηµικό σύστηµα, τόσο τα άηχα, όσο και τα ηχηρά κλειστά.
Οι φωνολογικοί κανόνες µε τους οποίους αντιµετωπίζει τις συµπλοκές έρρινο + άηχο
κλειστό, καθώς και την προερρινοποίηση των ηχηρών κλειστών είναι οι ακόλουθοι:
1. Ερρινοποίηση

(11)

2. Ηχηροποίηση

(12)

3. Αποβολή

(13)

Τόσο η τυποποίηση όσο και ο έλεγχος των παραπάνω κανόνων είναι εξαιρετικά
δύσκολος γιατί έχει γίνει προσπάθεια να ενοποιηθούν πολλοί κανόνες σε µια τυπική
περιγραφή. Η προερρινοποίηση των ηχηρών κλειστών στην αρχή λέξης θεωρείται εφικτή και

40

Αυτή η θέση υποστηρίχθηκε αργότερα και από τους Chomsky & Halle (1968: 49) οι οποίοι
µιλώντας για την ορθογραφία της αγγλικής τη χαρακτήρισαν «σχεδόν ιδανική για τη λεξική
αντιπροσώπευση των αγγλικών λέξεων».
41
Αν και ο Σετάτος χρησιµοποιεί συνδυασµό µεθόδων της λειτουργικής και της γενετικής φωνολογίας
(Σετάτος 1974: 6), η µελέτη του θα παρουσιαστεί µαζί µε τις µελέτες που ακολουθούν αµιγώς το
γενετικό πρότυπο, διότι η διατύπωση των κανόνων του και το σύστηµα των φωνηµικών του
χαρακτηριστικών συµπλέει µε το γενετικό πρότυπο.
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δίνεται ειδικός κανόνας (ανάκρουσµα) που προαιρετικά τα προερρινοποιεί (Σετάτος 1974:
47).
Κατά τη Warburton - Φιλιππάκη (1970) ηχηρά κλειστά µαρτυρώνται στις ΥΑ.
Ακολουθώντας την τετραµερή διάκριση του Householder (1964) σε λεξιλογικά επίπεδα που
παρουσιάζουν διαφορετική συµπεριφορά η Warburton - Φιλιππάκη προτείνει ξεχωριστή ΥΑ
ανά κατηγορία λέξεων. Έτσι η κατηγορία 1 παίρνει ως ΥΑ το /b/, η κατηγορία 2 και 3 το
/mp/ και η κατηγορία 4 το /mb/. Η διάκριση των κατηγοριών 2 και 3 γίνεται µε το
"µαρκάρισµα" των λεξικών τύπων της µιας από τις δύο κατηγορίες µε το χαρακτηριστικό
«εξαίρεση της εφαρµογής του κανόνα Χ», όπου κανόνας Χ στην προκειµένη περίπτωση είναι
η ηχηροποίηση του άηχου κλειστού µε επίδραση του προηγούµενου έρρινου.
Οι κανόνες που χρησιµοποιεί, για να παραγάγει τη φωνητική ποικιλία η οποία
περιγράφεται στις τέσσερις διαφορετικές λεξιλογικές κατηγορίες του Householder, είναι οι
ακόλουθοι:
1. Ηχηροποίηση

(14)

2. Αποβολή έρρινου:

(15)

Οι παραγωγές που επιτρέπουν οι παραπάνω κανόνες δίνονται παρακάτω (Πίνακας 1):
Πίνακας 1: Παραγωγές σύµφωνα µε τη Warburton – Φιλιππάκη (1970: 20).
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Όρια λέξης
robot
sampania
akumpo
zambon
ton#pira

ΥΑ
Κανόνες
14
15
ΦΑ
robot
sampania
Οι παραπάνω ΥΑ κατά την Warburton

akumbo
tom42#bira
aku(m)bo
za(m)bon
to(m)#bira
aku(m)bo
za(m)bon
to(m)bira
– Φιλιππάκη (1970: 21- 22) οδηγούν τη λεξική

κατηγορία 3 που είναι η πολυπληθέστερη να παρουσιάζει τις λιγότερες εξαιρέσεις στις
εφαρµογές των προτεινόµενων κανόνων (δηλ. να είναι αµαρκάριστη) διατηρώντας έτσι µια
«φυσικότητα» στη φωνολογική περιγραφή.

3.2.3.2 ∆ιφωνηµατικές αντιπροσωπεύσεις
Στα πλαίσια της γενετικής φωνολογικής θεωρίας ο Newton (1972) αντιµετώπισε το
θέµα των υποκείµενων αντιπροσωπεύσεων των ηχηρών κλειστών ως ακολουθίες έρρινου +
άηχου κλειστού (θέση που είχε υπερασπιστεί και µέσα από το πλαίσιο της λειτουργικής
φωνολογικής σχολής). Στα πλαίσια της προσέγγισής του διαχωρίζει τις ακολουθίες έρρινου +
άηχου κλειστού σε λεξικό και µεταλεξικό επίπεδο και προτείνει κανόνες που στοχεύουν στην
κάλυψη του συνόλου της φωνητικής ποικιλίας που παρατηρείται τόσο στη ΝΕ όσο και στις

42

Αν και δεν εκφράζεται τυπικά, υπονοείται η ύπαρξη κάποιου φωνολογικού κανόνα που αφοµοιώνει
τη θέση του προηγούµενου έρρινου ως προς τη θέση του επόµενου κλειστού.
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διαλέκτους της. Οι κανόνες µε τους οποίους παράγει το σύνολο της φωνητικής ποικιλίας είναι
οι ακόλουθοι:
1. Εξακολουθητική αφοµοίωση των µετά το έρρινο κλειστών κατά ηχηρότητα (postnasal
voicing) 43

(1)

Παράλληλα, για να καλυφθεί το σύνολο της διαλεκτικής ποικιλίας, ο Newton (1972:
94) διατυπώνει και δύο κανόνες που σχετίζονται µε διαφορετικούς τύπους αφοµοίωσης κατά
ερρινότητα (nasal assimilation):
2. Αφοµοίωση κατά ερρινότητα Ι (nasal assimilation)44

(2α,β)

3. Αφοµοίωση κατά ερρινότητα ΙΙ45

(3)

4. Αποβολή αρχικού έρρινου (initial nasal deletion)46

(4)

Οι παραπάνω κανόνες σε συνδυασµό µε ορισµένους ακόµα, γενικότερης φύσης47,
ανάλογα µε τη διάταξή τους µπορούν να παράγουν από τις υποκείµενες αντιπροσωπεύσεις
έρρινου + άηχο κλειστό την παρατηρούµενη φωνητική ποικιλία. Στον πίνακα του
παραρτήµατος 5 βλέπουµε πως παράγονται οι φωνητικοί τύποι µε ΥΑ που περιέχουν έρρινο
+ άηχο κλειστό.
Με εξαίρεση τον (4) όλοι οι άλλοι κανόνες δεν κάνουν διάκριση µεταξύ µορφολογικών ορίων
και εσωτερικού λέξης. Ωστόσο κατά τον Newton (1972: 98) ο οµιλητής µπορεί να ποικίλλει
την προφορά του στο όριο λέξης µε αποτέλεσµα προερρινοποιηµένη ή απλή προφορά στα
ηχηρά κλειστά [tin dino] ~ [ti dino]. Η λειτουργία του (4) στην περίπτωση της
προερρινοποιηµένης προφοράς [tin dino], µπορούµε να θεωρήσουµε ότι εµποδίζεται γιατί ο
οµιλητής εφαρµόζει µορφολογικό όριο (+) και όχι όριο λέξης (#) που απαιτεί το πεδίο
λειτουργίας του κανόνα.
Σε παρόµοιες ΥΑ οδηγείται και ο Efstathiadis (1974) ορίζοντας τα φωνητικά ηχηρά
κλειστά ως ακολουθίες ενός έρρινου «αρχιτεµαχίου48» και κλειστών «αρχιτεµαχιών49». Η

43

Η διατύπωση του κανόνα έχει ως εξής: «Ένα κλειστό ηχηροποιήται στο περιβάλλον µετά το έρρινο
σύµφωνο και πριν από φωνήεν και ένηχο (sonant) σύµφωνο» (Newton 1972: 93).
44
Η διατύπωση των κανόνων 2α,β έχει ως εξής: [2α]: «Ένα έρρινο αφοµοιώνεται πλήρως από το
επόµενο εξακολουθητικό εκτός από το /mn/ που παραµένει [mn]» [2β]: «Ένα έρρινο αφοµοιώνεται σε
θέση άρθρωσης από το επόµενο κλειστό» (Νewton 1972: 94).
45
Η διατύπωση του κανόνα έχει ως εξής: «Ένα έρρινο αφοµοιώνεται πλήρως από το επόµενο
σύµφωνο, εκτός από το /mn/ που παραµένει [mn]» (Νewton 1972: 94).
46
Η διατύπωση του κανόνα έχει ως εξής: «Ένα έρρινο αποβάλλεται µεταξύ ενός # (όριο λέξης) και
κλειστού» (Νewton 1972: 97).
47
Π.χ. ο κανόνας της απλοποίησης των διπλών συµφώνων (degemination) που έχει γενική ισχύ στην
ΚΝΕ, αλλά δε λειτουργεί σε ορισµένες διαλέκτους.
48
Το έρρινο αρχιτεµάχιο ορίζεται µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν του Newton και αντιπροσωπεύει ένα
έρρινο σύµφωνο το οποίο δεν είναι χαρακτηρισµένο ως προς τη θέση άρθρωσης. Χρησιµοποιείται
µάλιστα το ίδιο σύµβολο για τη δήλωσή του (Ν).
49
Τα κλειστά αρχιτεµάχια κατά τον Eftathiadis (1974: 63) ορίζονται ως κλειστά σύµφωνα µη
προσδιορισµένα ως προς το χαρακτηριστικό της ηχηρότητας. Συµβολίζονται µε τα /P/, /T/, /K/.
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συγκεκριµένη επιλογή γίνεται τόσο για λόγους οικονοµίας, αφού µειώνεται το φωνηµικό
σύστηµα κατά τρία σύµφωνα, όσο και για λόγους γενικευτικής δύναµης (αφού τα
υποπροσδιορισµένα αρχιτεµάχια µπορούν να καλύψουν ευρύτερες φωνολογικές διαδικασίες
προσδίνοντας

µεγαλύτερη

ερµηνευτική

επάρκεια

στην

προτεινόµενη

φωνολογική

γραµµατική.
Οι βασικοί κανόνες που περιγράφουν τη φωνητική ποικιλία της ακολουθίας έρρινο +
κλειστό κατά τον Efstathiadis είναι οι ακόλουθοι:
1. Προληπτική αφοµοίωση του έρρινου προ συµφώνου κατά τόπο άρθρωσης (regressive
point assimilation of pre-consonantal nasals)50

(5α,β)

2. Εξακολουθητική αφοµοίωση των µετά το έρρινο κλειστών κατά ηχηρότητα (Progressive
voice-assimilation of post-nasals stops)51

(6)

3. Αποβολή έρρινου πριν από φραγµογενές (pre-obstruent nasal deletion)52

(7)

Η εφαρµογή των παραπάνω κανόνων στις ΥΑ δίνει τα φωνητικά εξαγόµενα (Πίνακας
2) . Οι κανόνες 5α,β και 6 θεωρούνται κανόνες πλεοναστικοί (redundancy rules), ενώ ο 7
θεωρείται φωνολογικός κανόνας. Αποτέλεσµα αυτής της θεώρησης είναι ότι οι µεν 5 και 6
κατά τη λειτουργία τους αγνοούν τα όρια µορφήµατος και λέξης, ενώ ο 7 κάνει σαφή
αναφορά στα όρια λέξης (++). Η ακολουθία /mn/ που αποτελεί εξαίρεση στον 5β παράγεται
µε τη διατήρηση φωνοτακτικού περιορισµού κατά τον οποίο οι ακολουθίες έρρινο + έρρινο
υποχρεωτικά διαφοροποιούνται ως προς το χαρακτηριστικό της περιφερειακότητας
(peripheral).
Πίνακας 2: Παραγωγές βασισµένες στους κανόνες του Efstathiades (1974).
Κανόνες
ΥΑ
NPeno
aNPeli
siN+Paθia
toN+Papu

5α
mPeno
amPeli
sim+Paθia
tom+Papu

5β

6

7

mbeno
ambeli
simbaθia
tom+bapu

beno
a(m)beli
si(m)baθia
to(m)+bapu

Απλοποίηση ΦΑ
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beno
a(m)beli
si(m)baθia
to(m)bapu

50

Η διατύπωση των κανόνων (5α,β) έχει ως εξής: [5α]: «Οπουδήποτε στη φωνολογική λέξη ένα
έρρινο θα πρέπει να συµφωνεί µε οποιοδήποτε ακόλουθο σύµφωνο στην ‘περιφερειακότητα’ και την
‘προσθιότητα’» [5β]: «Ένα µη φρακτικό σύµφωνο συµφωνεί µε το επόµενο µη φρακτικό σύµφωνο σε
θέση άρθρωσης και σε φωνηεντικότητα» (Efstathiadis 1974: 66 – 67).
51
Η διατύπωση του κανόνα 6 έχει ως εξής: «Σε µη περιορισµένο περιβάλλον φωνολογικής λέξης κάθε
κλειστό ακολουθούµενο από ένα έρρινο τεµάχιο του προσδίδεται το (πλεοναστικό) χαρακτηριστικό [ +
ηχηρό] ...Οπουδήποτε αλλού [τέτοια τεµάχια] παραµένουν άηχα» (Efstathiadis 1974: 70).
52
Η διατύπωση του κανόνα 7 έχει ως εξής: «Σε αρχή λέξης το έρρινο σύµφωνο αποβάλλεται
υποχρεωτικά, όταν ακολουθείται από ένα φρακτικό τεµάχιο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις στο ίδιο
τεµαχιακό περιβάλλον, το έρρινο µπορεί προαιρετικά να αποβληθεί» (Efstathiadis 1974: 83).
53
Όπως και στους κανόνες του Newton, και εδώ βρίσκουµε τον κανόνα της απλοποίησης δύο ίδιων
συµφώνων, όταν αυτά βρίσκονται σε ακολουθία.
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aNfivolia amfivolia
siN+moria
sim+moria
siN+loγi
sil+loγi
tiN+filise tim+filise
tiN+varka tim+varka

simoria
siloγi
ti(m)+filise
ti(m)+varka

amfivolia
simoria
siloji
ti(m)filise
ti(m)varka

Εξετάζοντας τις παραπάνω παραγωγές µπορούµε να συνάγουµε ότι ο 7 λειτουργεί
δίχως αναφορά σε ειδικά λεξιλογικά στρώµατα, η δε ισχυρή διατύπωσή του τον κάνει
εφαρµόσιµο στις φωνητικές συµπλοκές έρρινου + φραγµογενούς στο µέσο λέξης, στα όρια
µορφήµατος και στα όρια λέξης.
Κατά τη Μαλικούτη (1970) τα φωνητικά ηχηρά κλειστά ανάγονται σε έρρινο + άηχο
κλειστό. Με βάση το φωνολογικό κανόνα της ηχηροποίησης των άηχων κλειστών πριν από
έρρινα σύµφωνα και τον προαιρετικό κανόνα της αποβολής του έρρινου πριν από ηχηρό
κλειστό οι ΥΑ µας δίνουν τη φωνητική ποικιλία [b, d, g] ~ [mb, nd, ŋg]. Κατά τη Μαλικούτη
(1970: 23) αυτές οι ΥΑ µας δίνουν τη δυνατότητα α) να επιτύχουµε ενιαία αντιπροσώπευση
σε απλές και σύνθετες λέξεις, όπως /timi/ - /entimos/ που φωνητικά διαφοροποιούνται [timi]
– [e(n)dimos] β) να υπαγάγουµε το σύνολο των διαλεκτικών τύπων στην ίδια ΥΑ και να
παραγάγουµε τα διαφορετικά φωνητικά εξαγόµενα µε τη χρήση ειδικών κατά διάλεκτο
φωνολογικών νόµων.
Παράλληλα, η Μαλικούτη (1970: 24) αναγνωρίζει µια επιπλέον πηγή παραγωγής των
φωνητικών ηχηρών κλειστών, αυτή της ακολουθίας έρρινο + ηχηρό εξακολουθητικό.
Εξετάζοντας τις ετυµολογικές σχέσεις λέξεων, όπως ευγενής [evjenis] – συγγενής [si(ŋ)genis]
προσδιορίζει την ύπαρξη ενός ακόµα φωνολογικού κανόνα που µετατρέπει σε κλειστά τα
ηχηρά εξακολουθητικά, όταν προηγείται έρρινο σύµφωνο54. Αποτέλεσµα της παράλληλης
λειτουργίας αυτών των κανόνων είναι η συγχώνευση δυο διαφορετικών ΥΑ στο επίπεδο της
ΦΑ των ηχηρών κλειστών.
Στο ίδιο πλαίσιο η Tzivaki (1985) υιοθετεί τους κανόνες 1, (Εξακολουθητική
αφοµοίωση των µετά το έρρινο κλειστών κατά ηχηρότητα) και 2, 3 (Έρρινη αφοµοίωση) του
Newton.
Ο Κοντός (1989) εξετάζει τις ακολουθίες έρρινο + κλειστό στο Αιτωλικό ιδίωµα,
αλλά η τυποποίηση τους είναι αρκετά γενική ώστε να µπορούν να ερµηνεύσουν ένα
µεγαλύτερο φάσµα διαλεκτικών παραγωγών. Το σύνολο των κανόνων που παράγουν τη
φωνητική ποικιλία των συµπλοκών έρρινου + άηχο κλειστό δίνεται παρακάτω:
1. Ηχηροποίηση συµφώνου µετά από έρρινο55

(8)

54

Ο συγκεκριµένος κανόνας αναπαριστά τον ιστορικό φωνολογικό κανόνα βάσει του οποίου
δηµιουργήθηκε η νέα σειρά ηχηρών κλειστών στη ΝΕ κατά την ελληνιστική εποχή.
55
Η διατύπωση του κανόνα 8 έχει ως εξής: «Κάθε άηχο κλειστό που ακολουθεί τεµάχιο
χαρακτηρισµένο ως [+ερρ.] γίνεται ηχηρό» (Κοντός 1989: 113).
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2. Αφοµοίωση έρρινου56

(9)

3. Καθορισµός τόπου αρθρώσεως έρρινου57

(10)

Οι παραπάνω κανόνες δε λειτουργούν ελεύθερα, αλλά µε τη διάταξη που εµφανίζει ο
ακόλουθος πίνακας παραγωγών (Πίνακας 3):
Πίνακας 3: Φωνητικές παραγωγές των ακολουθιών έρρινου + συµφώνου βασισµένες στο
σχετικό υποσύστηµα φωνολογικών κανόνων του Αιτωλικού ιδιώµατος (Κοντός 1989:
116)
∆ιαλεκτικοί τύποι
YA
Εξάλειψη όριου µορφ.
8
9
10
Απλοποίηςη
ΦΑ
Κατά τον Κοντό

buru
kuda
Nporo koNta

tubadera
δe θelu
abeλ
am bas
ton#patera δen#θelo aNpeli an#pas
ton patera δen θelo
Nboro koNda ton batera
aNbeli an bas
mboro konda tom batera
ambeli am bas
bboro kodda tob batera δeθ θelo abbeli
boro
koda
to batera
δe θelo
abeli
boro koda to batera δe θelo
abeli
am bas
(1989: 109) η ακολουθία έρρινο + σύµφωνο στα όρια των λέξεων

συµπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα µε την ύπαρξη ισχυρού ή ασθενούς ορίου µεταξύ των
λέξεων που συνεκφέρονται. Έτσι οι λέξεις δεν, µην παρουσιάζουν ασθενή µορφολογικά όρια
και ενώνονται σε µια τονική ενότητα µε την επόµενη λέξη. Στην περίπτωση αυτή τα ηχηρά
κλειστά που δηµιουργούνται παρουσιάζουν ίδια συµπεριφορά µε αυτά που σχηµατίζονται
στο εσωτερικό της λέξης. Πιο συγκεκριµένα οι ΦΑ λόγω του κανόνα 10 και της επακόλουθης
απλοποίησης δεν εµφανίζουν έρρινο τεµάχιο. Αντίστοιχα ασθενή όρια παρουσιάζουν τα
οριστικά άρθρα τον, την, το άρθρο της γενικής πληθυντικού των και οι προσωπικές
αντωνυµίες τον, την. Αντίθετα, λέξεις όπως το αν παρουσιάζουν ισχυρά µορφολογικά όρια µε
τις επόµενες λέξεις µε αποτέλεσµα τη µη δυνατότητα της ένταξης του έρρινου στην ίδια
συλλαβή µε το σύµφωνο της επόµενης λέξης. Αυτό µε τη σειρά του σταµατά τη λειτουργία
εφαρµογής του κανόνα 10 και του κανόνα της απλοποίησης και οδηγεί σε ΦΑ µε παρουσία
του έρρινου τεµαχίου.

3.2.4 Σύγχρονες φωνολογικές θεωρίες
Στα πλαίσια των µετα – γενετικών φωνολογικών θεωριών η περιγραφή των ηχηρών
κλειστών και της ακολουθίας έρρινο + σύµφωνο συνεχίζει να αποτελεί πεδίο διαφορετικών
56

Η διατύπωση του κανόνα 9 έχει ως εξής: «Το έρρινο αφοµοιώνεται πλήρως µε το επόµενο
σύµφωνο» (Κοντός 1989: 115). Θα πρέπει να συµπληρωθεί ότι η εφαρµογή του συγκεκριµένου
κανόνα στηρίζεται τόσο στη φωνητική ερµηνεία του υπό συζήτηση φαινοµένου, όσο και στην ανάγκη
οικονοµικότερης περιγραφής της φωνολογίας της διαλέκτου.
57
Η διατύπωση του κανόνα 10 έχει ως εξής: «Το απροσδιόριστο κατά τόπον αρθρώσεως έρρινο
αφοµοιώνεται κατά τον τόπο αρθρώσεως του επόµενου συµφώνου» (Κοντός 1989: 116). Η διατύπωση
του συγκεκριµένου κανόνα ακολουθεί τη λύση του έρρινου αρχιτεµαχίου (Ν) που προτείνει ο
Efstathiadis (1974: 66 - 67) (Βλ. και τον κανόνα 5α).
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απόψεων. Το γεγονός της θεωρητικής πολυδιάσπασης και της ποικιλίας των προσεγγίσεων
στο χώρο της σύγχρονης φωνολογικής θεωρίας µας απαγορεύει να παρουσιάσουµε
ενοποιηµένα τις προτάσεις που έχουν εκφραστεί για τα συγκεκριµένα τεµάχια. Για να
επιτευχθεί µια πλήρης παρουσίαση των απόψεων που έχουν εκφραστεί για αυτά θα πρέπει να
παρουσιαστούν αναλυτικά οι αρχές κάθε θεωρητικού πλαισίου γεγονός που ξεπερνά τους
στόχους της παρούσας έρευνας. Για το λόγο αυτό θα περιοριστούµε στην απλή αναφορά των
σχετικών εργασιών µε παράλληλο προσδιορισµό του αντίστοιχου θεωρητικού πλαισίου στο
οποίο αναπτύχθηκαν.
Στα πλαίσια της θεωρίας της φωνολογίας της κυβέρνησης (government phonology)
(Kaye, Lowenstamn & Vergnaud 1990) η Pagoni (1993) εξέτασε µεταξύ άλλων και τα ηχηρά
κλειστά και την ακολουθία έρρινο + άηχο κλειστό. Μέσα από το συγκεκριµένο θεωρητικό
πλαίσιο έδειξε ότι η ΥΑ των ηχηρών κλειστών είναι ακολουθίες έρρινου + σύµφωνο και η
φωνολογική συµπεριφορά τους καθορίζεται αποκλειστικά από τη συλλαβική δοµή και δεν
επηρεάζονται από εξωγλωσσικούς παράγοντες, όπως τη λεξική κατηγορία.
Στα πλαίσια της αυτοτεµαχιακής φωνολογίας (autosegmental phonology) (ενδ.
Goldsmith 1990) ο Viechnicki (1996) προσεγγίζει τα ηχηρά κλειστά µέσα από τη µη
γραµµική αντιπροσώπευση τεµαχίων. Στην ίδια θεωρητική γραµµή οι Malikouti-Drachman
(1987) και Malikouti-Drachman & Drachman (1992) ερµηνεύουν την παρουσία των ηχηρών
κλειστών ως αποτέλεσµα διαφορετικών συλλαβοποιήσεων ενός ελεύθερου έρρινου
αυτοτεµαχίου.
Στα πλαίσια της θεωρία της προσωδιακής φωνολογίας (prosodic phonology) οι
Νespor & Vogel (1986) θέτουν ως υποχρεωτικούς τους κανόνες της αφοµοίωσης κατά τόπο
άρθρωσης του έρρινου και της αφοµοίωσης κατά ηχηρότητα του κλειστού πριν από έρρινο
τεµάχιο στο πεδίο της προσωδιακής λέξης (prosodic word), ενώ θεωρούν ότι λειτουργούν
προαιρετικά στο ψηλότερο ιεραρχικά επίπεδο του κλιτικού συνόλου.
Τέλος η Αρβανίτη (1997) ακολουθεί τη θέση της Steriade (1993) κατά την οποία τα
ηχηρά κλειστά έχουν ως ΥΑ ετεροσυλλαβική ακολουθία έρρινου + κλειστού. Στην
επιφανειακή τους δοµή τα προερρινοποιηµένα ηχηρά κλειστά δεν αποτελούν οµοσυλλαβικά
συµπλέγµατα ούτε σύνθετα τεµάχια, αλλά ένα τεµάχιο µε έρρινη απόφραξη και στοµατική
εκτόνωση (oral release).

3.3

Φωνολογική ερµηνεία και φωνητικά δεδοµένα.

3.3.1 Σχέση φωνολογίας και φωνητικής
Αν εξετάσει κανείς το σύνολο της κριτικής που έχει κατά καιρούς ασκηθεί στις
φωνολογικές ερµηνείες που παρουσιάστηκαν παραπάνω θα διαπιστώσει ότι τα σηµεία
απόκλισης έχουν σχέση µε δύο κατηγορίες επιχειρηµάτων: α) αυτά που αντλούνται από το
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χρησιµοποιούµενο θεωρητικό πρότυπο και β) αυτά που προέρχονται από την εµπειρική
αξιολόγηση των θεωρητικών θέσεων.
Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία των επιχειρηµάτων η κριτική διαµορφώνεται
ανάλογα µε την οικονοµικότητα της προτεινόµενης λύσης, καθώς και την κατά το δυνατόν
µεγαλύτερη συµφωνία της µε το ευρύτερο πλέγµα γενικών και ειδικών περιορισµών που µια
θεωρία θέτει. Η ευρύτερη αξιολόγηση των θεωρητικών προτάσεων για τα ηχηρά κλειστά και
την ακολουθία έρρινο + σύµφωνο σε αυτό το πλαίσιο ξεφεύγει από τους σκοπούς της
παρούσας εργασίας.
Αντίθετα, η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται άµεσα µε τους στόχους της παρούσας
έρευνας. Στόχος µας είναι η αξιολόγηση ορισµένων βασικών θεωρητικών θέσεων µέσα από
τη χρήση εµπειρικών κοινωνιογλωσσολογικών µεθόδων και η κατά το δυνατόν ευρύτερη
αξιοποίηση µεθόδων πειραµατικής ακουστικής φωνητικής για τον προσδιορισµό των
παραµέτρων, γλωσσικών και εξωγλωσσικών, που ρυθµίζουν την υπό εξέταση φωνητική
ποικιλία στη ΝΕ. Όπως αναφέρει και ο Ohala:
Για τα τελευταία 30 χρόνια, οι φωνολόγοι εικάζουν σχετικά µε το πώς τα
φωνητικά σχήµατα στη γλώσσα αντιπροσωπεύονται στην ανθρώπινη
νόηση. Οι ισχυρισµοί, βέβαια, που κάθε φορά προβάλλονται είναι τόσο
αξιόπιστοι όσο τα δεδοµένα στα οποία βασίζονται.

Ohala (1986: 3)
Αν εξετάσει κανείς τα φωνητικά δεδοµένα στα οποία στηρίχθηκαν οι φωνολογικές
θέσεις που παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα υποκεφάλαια θα διαπιστώσει άµεσα την ισχύ
της παραπάνω ρήσης του Ohala. Ειδικότερα, για τα ηχηρά κλειστά και την ακολουθία έρρινο
+ σύµφωνο, µόνο οι Householder (1964:20 - 21) και Pagoni (1993: 238 - 243) κάνουν
αναφορά σε συγκεκριµένη µεθοδολογία συγκέντρωσης δεδοµένων. Όλες οι υπόλοιπες
φωνολογικές θεωρήσεις, είτε στηρίζονται σε ιδιολέκτους, είτε δεν αναφέρουν τη µεθοδολογία
συγκέντρωσης των φωνητικών δεδοµένων καθόλου. Αποτέλεσµα αυτής της επιλογής, είναι η
παρουσίαση

θεωρητικών

προτάσεων

απόλυτα

συνεπών

µόνο

µε

τη

φωνητική

πραγµατικότητα που ο κάθε ερευνητής παρουσιάζει. Αλλά ακόµα και στις δύο
προαναφερθείσες µελέτες στις οποίες γίνεται χρήση εµπειρικών µεθόδων για τη φωνολογική
ερµηνεία του φαινοµένου, απουσιάζει η πειραµατική επιβεβαίωση, δηλ. η ακουστική εξέταση
των φωνητικών πραγµατώσεων έτσι ώστε να υπάρχει επιβεβαίωση της αντιληπτικής
πληροφορίας και της φωνητικής καταγραφής που ο ερευνητής κάνει. Όπως χαρακτηριστικά
σηµειώνει και ο Knowles (1978: 82), «η αφέλεια στη µεταγραφή µπορεί να οδηγήσει σε
αφελή ερµηνεία των µεταβλητών». Ειδικά για τα φαινόµενα της ηχηρότητας και της
προερρινοποίησης η χρήση φασµατογραφικών δεδοµένων είναι σηµαντική για τη σωστή
κατάταξη των ακουστικών εντυπώσεων.
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Η παρούσα µελέτη φιλοδοξεί να καλύψει το παραπάνω κενό εφαρµόζοντας
φασµατογραφικές αναλύσεις στα εµπειρικά δεδοµένα καλύπτοντας έτσι τόσο το µεγαλύτερο
δυνατό εύρος φωνητικής ποικιλίας, όσο και τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια καταγραφής της.

3.3.2 Ακουστικά χαρακτηριστικά της εξεταζόµενης ποικιλίας
3.3.2.1 Έρρινα σύµφωνα
Τα έρρινα σύµφωνα συναντώνται σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσµου58 και
παράγονται αρθρωτικά, όταν η γλώσσα δηµιουργεί φραγµό σε κάποιο σηµείο της στοµατικής
κοιλότητας και παράλληλα η µαλακή υπερώα κατεβαίνει και απελευθερώνει τη δίοδο που
ενώνει τη ρινική κοιλότητα µε τη φαρυγγική. Το αποτέλεσµα αυτής της συνδυασµένης
κίνησης είναι ότι δίπλα στη στοµατική κοιλότητα προστίθεται η έρρινη αντήχηση
πλουτίζοντας το φάσµα των συχνοτήτων του συγκεκριµένου ήχου.
Ακουστικά, τα έρρινα σύµφωνα παρουσιάζουν διακριτικά χαρακτηριστικά που τα
κάνουν εύκολα αντιληπτά και τα διακρίνουν από τους υπόλοιπους ήχους. Το πιο εντόνο
αντιληπτικά είναι η ύπαρξη έρρινης αντήχησης (nasal murmur). Τα βασικότερα
χαρακτηριστικά της, όπως περιγράφτηκαν για πρώτη φορά από τον Fujimura (1962: 1874)
είναι:
1. Ύπαρξη ιδιαίτερα χαµηλού F1 formant που βρίσκεται περίπου στα 300 Hz και
διακρίνεται ικανοποιητικά σε σχέση µε τις άλλες πυκνώσεις συχνοτήτων.
2. Υψηλός ρυθµός απόσβεσης (damping) των πυκνώσεων συχνοτήτων.
3. Ύπαρξη αντισυντονισµών (µηδενικά) (anti-resonance).
Τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά σε συνδυασµό διαµορφώνουν οµοιόµορφα το
εύρος των συχνοτήτων από 800Hz - 2300Hz. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι η εξέταση του
φάσµατος των έρρινων συµφώνων στη µέση περιοχή συχνοτήτων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα
σηµεία έξαρσης (κορυφές φάσµατος - spectral peaks), ούτε φασµατικά χαµηλά (φασµατικές
"κοιλάδες" - spectral "valleys").
Περαιτέρω εξέταση των έρρινων συµφώνων αποδεικνύει ότι συνδέονται µε τις
µεταβάσεις των formants (formant transitions) στο επόµενο φωνήεν αντίστοιχες µε αυτές που
δηµιουργούν τα κλειστά σύµφωνα. Η αντίληψη των έρρινων και των θέσεων της άρθρωσής
τους συνδέεται τόσο µε την έρρινη αντήχηση, όσο και µε την αναγνώριση της µετάβασης των
πυκνώσεων στο επόµενο φωνήεν59 (ενδ. Kurowski & Blumstein 1984: 383 Repp 1986: 1987,
Repp & Svastikula 1988: 237).
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Ο Maddieson (1984: 61) εξετάζοντας 315 γλώσσες βρήκε µόλις 10 που παρουσίαζαν έλλειψη
κάποιου έρρινου τεµαχίου στο φωνολογικό ευρετήριό τους.
59
Παλαιότερες µελέτες είχαν δείξει ότι µόνο η µετάβαση πυκνώσεων του επόµενου φωνήεντος είναι
αρκετή για την αντίληψη της θέσης άρθρωσης του έρρινου (Malecot 1954:: 281, Liberman, Delattre,
Cooper, & Gerstman 1956: 12)
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H εξέταση των φασµατογραφηµάτων των έρρινων της ελληνικής έδειξε ότι σε
γενικές γραµµές µπορεί κανείς να βασιστεί στα κριτήρια που περιγράφτηκαν παραπάνω, για
να ανιχνεύσει την παρουσία έρρινου τεµαχίου στο λόγο. Παραθέτουµε το φασµατογράφηµα
του τελικού έρρινου του προκλιτικού "δεν", όταν ακολουθείται από λέξη που περιέχει αρχικό
φωνήεν (φασµατογράφηµα ευρείας ζώνης):
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Το έρρινο του προκλιτικού διακρίνεται καθαρά στο ενδιάµεσο διάστηµα µεταξύ των /e/ και
/a/. Η εξαγωγή των πυκνώσεων συχνότητας µε τη χρήση LPC µας έδωσε την ακόλουθη δοµή
πυκνώσεων:
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Οι πυκνώσεις έχουν σηµειωθεί στο γράφηµα και οι τιµές τους είναι: F1= 357 Hz , F2= 1172
Hz, F3= 1714 Hz, F4= 2275 Hz, F5= 2722 Hz. Οι παραπάνω συχνότητες των πυκνώσεων
συµφωνούν µε αντίστοιχες µετρήσεις για την Αγγλική γλώσσα (βλ. Johnson 1997: 150-151).
Παράλληλα εξετάσαµε το φάσµα του έρρινου µε Ταχείς Μετασχηµατισµούς Fourier – FFT
χρησιµοποιώντας Παράθυρο Hanning. Το γράφηµα δίνεται παρακάτω:
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Η εξέταση του φάσµατος έδειξε το πρώτο formant της έρρινης αντήχησης βρίσκεται
γύρω στα 350 Hz60. Παράλληλα ο αντισυντονισµός εντοπίστηκε στα 1500 Hz γεγονός που
συµφωνεί µε τις τιµές που έχουν δοθεί για τη συχνότητα αντισυντονισµού για το /n/ στα
αγγλικά (Johnson 1997: 151). Οι συµβατές µετρήσεις µάς οδήγησαν στην υιοθέτηση των
χαρακτηριστικών που εντόπισε ο Fujimura για τα έρρινα των αγγλικών, ώστε να τα
εφαρµόσουµε για την αναγνώριση των έρρινων συµφώνων στη ΝΕ.
Όλες οι παραπάνω µέθοδοι ανάλυσης χρησιµοποιήθηκαν κατά τη φωνητική
µεταγραφή των δεδοµένων έτσι ώστε η ακουστική εντύπωση για την ύπαρξη έρρινου να
επιβεβαιώνεται κάθε φορά από τις αντίστοιχες ενδείξεις τόσο στο φασµατογράφηµα, όσο και
στο FFT φάσµα που εξετάζαµε.

3.3.2.2 Προερρινοποιηµένα ηχηρά κλειστά σύµφωνα
Τα προερρινοποιηµένα ηχηρά κλειστά σύµφωνα είναι ήχοι που αποτελούνται από
οµοργανικά έρρινα και ηχηρά κλειστά. Η παραγωγή τους διαφέρει από αυτή των έρρινων
τεµαχίων στο χρονισµό του κλεισίµατος (closure timing) του υπερωφαρυγγικού ανοίγµατος
σε σχέση µε την χαλάρωση (release) του στοµατικού κλεισίµατος. Έτσι, ενώ για το έρρινο
σύµφωνο το στοµατικό κλείσιµο απελευθερώνεται, πριν η υπερωφαρυγγική δίοδος κλείσει,
για τα προερρινοποιηµένα σύµφωνα η υπερωφαρυγγική δίοδος κλείνει, πριν ανοίξει η
στοµατική κοιλότητα. Ακουστικές αναλύσεις των προερρινοποιηµένων ηχηρών κλειστών
έχουν δείξει ότι στην ουσία πρόκειται για έρρινο και ηχηρό κλειστό που αρθρώνονται σε
χρόνο που θα αρθρωνόταν περίπου ένα απλό ηχηρό κλειστό61 (Vatikiotis-Bateson 1984).
Η φασµατική τους δοµή σύµφωνα µε τους Burton & Blumstein (1992: 139-140)
διατηρεί τα φασµατικά χαρακτηριστικά του απλού έρρινου συµφώνου όσο διαρκεί το
υπερωφαρυγγικό άνοιγµα, καθώς και του ηχηρού κλειστού από τη στιγµή της δηµιουργίας
φραγµού στη ρινική κοιλότητα. Εποµένως, ο εντοπισµός της προερρινοποίησης στο λόγο
µπορεί να στηριχθεί στα ακουστικά χαρακτηριστικά των έρρινων συµφώνων που είδαµε στο
παραπάνω

υποκεφάλαιο.
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φασµατογραφήµατα, είναι αρκετά εύκολη:
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Η συγκεκριµένη τιµή είναι λίγο ψηλότερη από αυτή που συνήθως δίνεται για τα έρρινα σύµφωνα
και κυµαίνεται από 250 - 300 Hz (ενδ. Lieberman & Blumstein 1988: 226, Ladefoged & Maddiedon
1996: 117 κ.ά.). Ωστόσο, είναι µεµονωµένη τιµή και δε χαρακτηρίζει το µέσο όρο των έρρινων του
δείγµατος.
61
Η άποψη ότι η διάρκεια του προερρινοποιηµένου ηχηρού κλειστού ισοδυναµεί µε το άθροισµα της
διάρκειας ενός έρρινου και ενός ηχηρού κλειστού έχει υποστηριχθεί µόνο από τον Herbert (1986) και
θα πρέπει να θεωρηθεί σύµφωνα µε τους Ladefoged & Maddieson (1996: 122) ως στηριχµένη σε
λάθος προϋποθέσεις.
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Η προερρινοποίηση στη δεύτερη εκφώνηση του /kabos/ είναι ορατή ως µια
ξεχωριστή περιοχή φασµατικής ενέργειας που ξεκινάει ήδη µέσα από το προηγούµενο
φωνήεν και σταµατάει µερικά χιλιοστά δευτερολέπτου πριν από την χαλάρωση της
στοµατικής κοιλότητας και την άρθρωση του φωνήεντος /ο/. Αντίθετα στο µη
προερρινοποιηµένο ηχηρό κλειστό της πρώτης εκφώνησης το τέλος του φωνήεντος το
διαδέχεται το κλείσιµο του ηχηρού κλειστού µε µηδενική φασµατική ενέργεια εκτός από την
κίνηση των φωνητικών χορδών (η µαύρη γραµµή στη βάση του φάσµατος). Στα δεδοµένα
µας η απλή φασµατογραφική εξέταση ήταν αρκετή62, για να διαπιστώσουµε την
προερρινοποίηση, χωρίς να απαιτηθούν συµπληρωµατικές αναλύσεις (FFT, εξαγωγή
formants κ.ά.).

3.3.2.3 Ηχηροποίηση του άηχου κλειστού στα όρια λέξης
Η ηχηροποίηση του άηχου κλειστού φωνητικά εκδηλώνεται ως κίνηση των
φωνητικών χορδών κατά τη διάρκεια του κλεισίµατος (closure gap) της στοµατικής
κοιλότητας πριν από την απελευθέρωση (release) του κλειστού. Γενικότερα τα κλειστά
σύµφωνα µπορούν να καταταχθούν ως προς το χαρακτηριστικό της ηχηρότητας βάσει µιας
χρονικής µέτρησης που ονοµάζεται Χρόνος Έναρξης Φώνησης - ΧΕΦ (Voice Onset Time VOT) και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Lisker & Abramson (1964). O ΧΕΦ
θεωρεί ως έναρξη µέτρησης (0) τη φασµατική έκρηξη (spectral burst) που παρουσιάζεται,
όταν ανοίγει η στοµατική κοιλότητα και απελευθερώνεται η ενδοστοµατική πίεση (intra-oral
pressure) που είχε δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια κλεισίµατος του κλειστού. Ο ΧΕΦ παίρνει
αρνητικές τιµές, όταν παρουσιάζεται κίνηση φωνητικών χορδών πριν από την έκρηξη και
θετικές τιµές, όταν η ηχηρότητα ξεκινά µετά από την έκρηξη. Η συγκεκριµένη µέτρηση έχει
χρησιµοποιηθεί ευρύτατα (Baken 1987), για να απεικονίσει τη φωνολογική διάκριση
ηχηρού/άηχου κλειστού συµφώνου και µολονότι δεν είναι πάντα το µοναδικό
62

Για τον εντοπισµό της προερρινοποίησης στη ΝΕ έχει προταθεί από την Pagoni (1990) η χρήση
λαρυγγογράφου.
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χαρακτηριστικό63 αυτής της διάκρισης, η εξέτασή της δίνει πάντα χρήσιµα στοιχεία για το
είδος του κλειστού ως προς την κατάσταση ηχηρότητάς του.
Στην παρούσα έρευνα εξετάσαµε οπτικά το κατά πόσο η περίοδος κλεισίµατος του
κλειστού συµφώνου είχε φασµατικά χαµηλή ενέργεια. Αν και δεν πήραµε µετρήσεις ΧΕΦ, η
απλή οπτική επισκόπηση του φασµατογραφήµατος ήταν αρκετή, για να µας δώσει
πληροφορίες σχετικά µε το κατά πόσο το κλειστό σύµφωνο ήταν ηχηροποιηµένο ή όχι. Η
διάκριση ηχηρότητας φαίνεται στο παρακάτω φασµατογράφηµα:
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H συγκριτική εξέταση των τριών παραπάνω εκφωνηµάτων δείχνει τη φασµατική
απεικόνιση της διάκρισης του χαρακτηριστικού της ηχηρότητας. Στα δύο πρώτα το τελικό
έρρινο του προκλιτικού δεν ηχηροποιεί το επόµενο άηχο κλειστό. Η έλλειψη ηχηρότητας
µπορεί να διακριθεί εύκολα από την εξέταση του κλεισίµατος του /p/. Στο δεύτερο εκφώνηµα
η έλλειψη ενέργειας σε όλο το φάσµα κατά τη διάρκεια του κλεισίµατος και ειδικότερα στη
χαµηλή περιοχή συχνοτήτων δείχνει ότι δεν υπάρχει κινητικότητα στις φωνητικές χορδές. Η
ίδια έλλειψη χαµηλής φασµατικής ενέργειας εµφανίζεται και στο πρώτο εκφώνηµα. Αν και
κατά τη διάρκεια του έρρινου υπάρχει κίνηση φωνητικών χορδών, µόλις κλείνει η
υπερωφαρυγγική κοιλότητα σταµατά η ηχηρότητα, και η περίοδος κλεισίµατος µέχρι την
έκρηξη παραµένει άηχη. Αντίθετα στο τρίτο εκφώνηµα παρουσιάζεται κίνηση φωνητικών
χορδών καθ'όλη τη διάρκεια κλεισίµατος. Η ηχηροποίηση είναι αναγνωρίσιµη από τη
φασµατική ενέργεια στη ζώνη χαµηλής συχνότητας και αντιπροσωπεύει τη συχνότητα
παλµού των φωνητικών χορδών.
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∆ιάφοροι ερευνητές (ενδ. Αbramson 1977, Lisker 1978) έχουν προτείνει χαρακτηριστικά, όπως:
διάρκεια του κλεισίµατος, ένταση της έκρηξης, θεµελιώδη συχνότητα, διάρκεια του προηγούµενο
φωνήεντος, µεταβάσεις συχνότητας κ.ά.
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3.4

Σύνοψη
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο επιχειρήσαµε να παρουσιάσουµε την υπό εξέταση

ποικιλία από διαλεκτική, φωνητική και φωνολογική πλευρά. Αναφερθήκαµε στη διαλεκτική
κατανοµή των ηχηρών κλειστών και των ακολουθιών έρρινο + σύµφωνο. Εξετάσαµε τις
διαφορετικές φωνολογικές αναλύσεις που έχουν επιχειρηθεί για την συγκεκριµένη ποικιλία.
Η ύπαρξη διαφορετικών και πολλές φορές αντικρουόµενων θεωρήσεων καταδεικνύει την
πολυπλοκότητα του φαινοµένου και τις διαφορετικές γωνίες από τις οποίες µπορεί να
προσεγγιστεί αυτό. Η έλλειψη οµοφωνίας δείχνει την ανάγκη αξιοποίησης εξω-φωνολογικών
επιχειρηµάτων για την ερµηνεία του. Τέλος παρουσιάστηκαν οι φωνητικές παράµετροι της
υπό εξέταση ποικιλίας και αναλύθηκε η χρήση των ακουστικών χαρακτηριστικών της στην
καταγραφή των δεδοµένων.
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4 Ερευνητική µεθοδολογία
4.1

Προηγούµενες κοινωνιογλωσσολογικές µελέτες
Τα ηχηρά κλειστά και η ακολουθία έρρινο + σύµφωνο ήταν από τα πρώτα φαινόµενα

που συγκέντρωσαν κοινωνιογλωσσολογικό ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι τα ανωτέρω τεµάχια
παρουσιάζουν αµφισβητούµενη φωνολογική υφή και παράλληλα παράγουν ένα σηµαντικό
εύρος φωνητικής ποικιλίας τα καθιστά ιδανική γλωσσική µεταβλητή για τη µελέτη της
επίδρασης κοινωνικών στοιχείων στη χρήση τους. Η υποψία ότι υπάρχουν εξωγλωσσικοί
παράγοντες που καθορίζουν, ως ένα βαθµό, τις επιλογές µεταξύ των τύπων που ποικίλλουν
είχε διατυπωθεί αρκετά νωρίς, αλλά εµπειρική εξέταση αυτών των υποθέσεων
πραγµατοποιήθηκε µόλις τις δύο τελευταίες δεκαετίες.
Η πρώτη µελέτη που ακολούθησε κοινωνιογλωσσολογικές µεθόδους ήταν αυτή της
Κakridi (1979). Αν και τα δεδοµένα της βασίζονταν στην ιδιόλεκτο ενός οµιλητή, ωστόσο η
συγκεκριµένη µελέτη ήταν η πρώτη που ερεύνησε υποθέσεις σχετικά µε την επίδραση
εξωγλωσσικών παραγόντων στη φωνητική ποικιλία του υπό εξέταση φαινοµένου.
H Pagoni (1989) χρησιµοποίησε ένα µη τυχαίο δείγµα 22 οµιλητών µεσαίας τάξης (8
άνδρες, 10 γυναίκες) που κάλυπτε ένα ευρύ ηλικιακό φάσµα (18 – 75 ετών) και ήταν
οργανωµένο σε επικαλυπτόµενα κοινωνικά δίκτυα. Η υπό εξέταση γλωσσική µεταβλητή ήταν
τα ηχηρά κλειστά και οι ανεξάρτητες µεταβλητές ήταν το κοινωνικό δίκτυο, η ηλικία, το
φύλο, το επάγγελµα, το µορφωτικό επίπεδο, η γλωσσοµάθεια των οµιλητών και ο τόπος
γέννησης. Το φωνητικό υλικό που αναλύθηκε ανήκει στην κατηγορία του επίσηµου ή
τυπικού ύφους (formal style) και αποτελείται από την ανάγνωση µιας παραγράφου και λίστας
λέξεων. Η γλωσσική µεταβλητή για την Pagoni (1989: 408) έχει τρεις ποικίλλοντες τύπους:
Γλωσσική
Μεταβλητή
(b)
(d)
(g)

1

2

3

[mb]
[nd]
[ŋg]

[(m)b]
[(n)d]
[(ŋ)g]

[b]
[d]
[g]

Ο ποσοτικός δείκτης που υπολογίστηκε ήταν για την κατηγορία 1 = 0, για την
κατηγορία 2 = 1 και για την κατηγορία 3 = 2. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι οι
σηµαντικότεροι παράγοντες64 που επιδρούσαν στη φωνητική ποικιλία ήταν οι εξής : το
κοινωνικό δίκτυο, η κοινωνική τάξη, η ηλικία, το φύλο, και η απασχόληση. Ειδικότερα το
κοινωνικό δίκτυο φάνηκε να παίζει το σηµαντικότερο ρόλο στον καθορισµό της προφοράς

64 ∆εν γίνεται σαφές στη συγκεκριµένη έρευνα αν οι συγκεκριµένες ανεξάρτητες µεταβλητές
αναφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας, ούτε αν ο έλεγχος της επίδρασής τους (εκτός του κοινωνικού
δικτύου) έγινε µε βάση κάποια συγκεκριµένη στατιστική δοκιµασία.
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των ηχηρών κλειστών. Η ανάλυση συστάδων (cluster analysis) έδειξε την ύπαρξη δύο
ξεχωριστών οµάδων οµιλητών:
1. Η πρώτη οµάδα χρησιµοποιεί υψηλό ποσοστό προερρινοποιηµένων ηχηρών κλειστών. Οι
ερµηνείες που δίνονται είναι οι ακόλουθες: α) τα συγκεκριµένα άτοµα αποτελούν τους
πυρήνες σε κλειστά κοινωνικά δίκτυα β) διατηρούν ένα παραδοσιακό σύστηµα αξιών που
προσπαθούν να το προβάλλουν και στη γλώσσα τους γ) η φύση του επαγγέλµατός65 τους
που τους οδηγεί σε συχνή επαφή µε άλλους ανθρώπους πολλές φορές υψηλότερης
κοινωνικής θέσης δ) θεωρούν τη «σωστή» χρήση της γλώσσας γενικότερα ως τρόπο
κοινωνικής καταξίωσης.
2. Η δεύτερη οµάδα αποτελείται από χαλαρά συνδεδεµένα µεταξύ τους µέλη µε παρόµοια
προϊστορία, αλλά διαφορετικές κοινωνικές επιδιώξεις
Όσον αφορά την προφορά λόγιων λέξεων σε σχέση µε µη λόγιες παρατηρήθηκε ότι
όσο πιο µορφωµένος ήταν κάποιος, τόσο πιο προερρινοποιηµένα πρόφερε τις συγκεκριµένες
λέξεις. Έτσι, όταν εξετάζονταν τα ποσοστά προερρινοποίησης στις λόγιες λέξεις,
σηµειωνόταν µεταβολή των οµάδων µε τα µορφωµένα µέλη της δεύτερης οµάδας να
µετακινούνταν στην πρώτη, γεγονός που σηµατοδοτούσε την αλληλεπίδραση του
µορφωτικού επιπέδου και του κοινωνικού δικτύου.
Οι Χαραλαµπόπουλος, Αραποπούλου, Κοκολάκης & Κυρατζής (1992) εξέτασαν την
ποικιλία των ηχηρών κλειστών και της ακολουθίας έρρινου + κλειστόυ, τόσο στο εσωτερικό
λέξεων, όσο και στα όρια τους, σε ένα δείγµα 20 οµιλητών που ήταν µόνιµοι κάτοικοι
Θεσσαλονίκης και ηλικιακά κάλυπταν ένα φάσµα από 16 έως 30 ετών (πρώτη γενιά
οµιλητών). Τα δεδοµένα οµιλίας που αναλύθηκαν ανήκουν στο υφολογικό επίπεδο της
φυσικής συνοµιλίας (µη τυπικό επίπεδο), ενώ δε συγκεντρώθηκαν δεδοµένα από άλλα
υφολογικά επίπεδα (λίστες λέξεων – γραπτό κείµενο – ελάχιστα ζεύγη κ.ά.). Οι ανεξάρτητες
µεταβλητές της έρευνας συµπυκνώθηκαν στις εξής δύο: α) στους κοινωνιογλωσσολογικούς
παράγοντες: γλωσσικό επίπεδο ύφους, φύλο, µόρφωση, ηλικία, και β) στους γλωσσικούς:
τόποι άρθρωσης του φθόγγου, η θέση του (αρχική, εσωτερική όρια), η γραµµατική κατηγορία
των λέξεων στα όρια των οποίων εκδηλώνεται το φαινόµενο, η θέση του τόνου σε σχέση µε
το φθόγγο.
Τα αποτελέσµατα από την ποσοτική ανάλυση των δεδοµένων συνοψίζονται στα εξής
(Χαραλαµπόπουλος et al. 1992: 293 – 302):
Ι. Ηχηρά κλειστά:
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Η µεταβλητή αυτή είναι γνωστή και ως «γλωσσικό χρηµατιστήριο» (linguistic market) και
παρατηρήθηκε συστηµατικά από τους Sankoff & Laberge (1978).
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1. Αρχή λέξης: Μικρή προερρινοποίηση (3,9% κατά µέσο όρο) µε τις γυναίκες να
εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά από τους άντρες.
2. Όρια λέξεων: Αυξηµένο ποσοστό (18,7% κατά µέσο όρο). Λέξεις µε στενή
συντακτική σχέση, όπως άρθρο + ουσιαστικό, άρνηση + ρήµα έχουν λιγότερη
προερρινοποίηση από σχέσεις, όπως σύνδεσµος + ρήµα, ρήµα + συµπλήρωµα
κ.ά.
3. Εσωτερική θέση: Μεγαλύτερο ποσοστό από τις άλλες κατηγορίες (29,2% κατά
µέσο όρο). Παράγοντες που φαίνεται να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην
προερρινοποίηση στο εσωτερικό της λέξης είναι η θέση του τόνου και το φύλο.
Όταν τονίζεται η προηγούµενη συλλαβή πριν από τη συλλαβή που αρχίζει µε
ηχηρό κλειστό ή/και όταν ο οµιλητής είναι γυναίκα φαίνεται ότι αυξάνονται οι
πιθανότητες προερρινοποίησης των ηχηρών κλειστών.
ΙΙ. Έρρινο + άηχο κλειστό:
1. Ηχηροποίηση του άηχου: Η ηχηροποίηση επηρεάζεται κυρίως από το
γραµµατικό περιβάλλον. Ευνοείται κυρίως, όταν η λέξη που προηγείται του
άηχου είναι άρθρο τον, την, αντωνυµία τον, την και άρνηση δεν, µην. Αντίθετα,
εµποδίζεται η ηχηροποίηση, όταν προηγείται του άηχου σύνδεσµος, ρήµα ή
επίρρηµα που λήγει σε τελικό –ν.
2. Παρουσία έρρινου: Η παρουσία του έρρινου επηρεάζεται από το βαθµό της
ηχηροποίησης του άηχου κλειστού. Όταν αυτό ηχηροποιείται, η πιθανότητα να
προερρινοποιηθεί µικραίνει, ενώ όταν αυτό παραµείνει άηχο τότε η πιθανότητα
εµφάνισης έρρινου τεµαχίου µεγαλώνει.
Η Αrvaniti (1995, υπό δηµοσίευση) εξετάζει την ποικιλία στα ίδια τεµάχια µε τους
Χαραλαµπόπουλο et al. (1992) (ηχηρά κλειστά και ακολουθία έρρινο + κλειστό σύµφωνο).
Το δείγµα της καταρτίστηκε µε µη τυχαίο τρόπο και αποτελείται από 30 οµιλητές µη
σχετιζόµενους µεταξύ τους (δεν ανήκουν στο ίδιο κοινωνικό δίκτυο) οι οποίοι καλύπτουν ένα
µεγάλο ηλικιακό εύρος (18 – 71 ετών). Οι ανεξάρτητες µεταβλητές της έρευνάς τους είναι οι
εξής: ηλικία, φύλο, µόρφωση, κοινωνική τάξη (στηριγµένη στο επάγγελµα του οµιλητή) και
υφολογικό επίπεδο (το φωνητικό υλικό στηρίχθηκε σε δύο υφολογικά επίπεδα, φυσική οµιλία
µισής ώρας περίπου και ανάγνωση κειµένου). Η υπό εξέταση γλωσσική µεταβλητή
παρουσίασε τους ακόλουθους ποικίλλοντες τύπους: α) D = (ηχηρό κλειστό και ηχηρό
εξακολουθητικό) β) ND (προερρινοποιηµένο ηχηρό κλειστό) γ) ΝΤ = (ακολουθία έρρινου +
άηχο κλειστό). Τα αποτελέσµατα ανά περιβάλλοντα ποικιλίας συνοψίζονται παρακάτω:
Ι. D ~ ND

68

1. Αρχή λέξης: 97,1% µε τις γυναίκες στο υφολογικό επίπεδο της φυσικής οµιλίας
να υπερέχουν στο ποσοστό της προερρινοποίησης.
2. Μέσο λέξης: Περίπου 90%66 δίχως υφολογική διαφοροποίηση για τις δύο πρώτες
γενιές των οµιλητών. Η τρίτη γενιά όµως παρουσιάζει αυξηµένα ποσοστά
προερρινοποίησης (45% για φυσική οµιλία και 60% για την ανάγνωση).
ΙΙ. D ~ ND ~ ΝΤ
1. Όρια λέξης: Ο ποικίλλων τύπος D παρουσίασε περίπου τα ίδια ποσοστά στα όρια
λέξης µε αυτά που έδειξε στο εσωτερικό λέξης . ∆εν παρουσίασε υφολογική
διαφοροποίηση για τις πρώτες δύο γενιές οµιλητών. Η τρίτη γενιά όµως
παρουσίασε αυξηµένα ποσοστά ΝD, ειδικότερα στο υφολογικό επίπεδο της
ανάγνωσης. Οι γυναίκες οµιλήτριες της µεσαίας γενιάς (31 – 45 ετών)
παρουσίασαν υφολογική διαφοροποίηση µε την ανάγνωση να τις οδηγεί σε
µείωση των ποσοστών χρήσης του D. Η µείωση αυτή συνδέεται µε την αύξηση
χρήσης του ΝΤ και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης προσεκτικού λόγου για
τις γυναίκες µεσαίας ηλικίας.
Η σηµαντικότερη επίδραση φαίνεται να έρχεται από τη µεταβλητή της ηλικίας, ενώ
εντελώς αµέτοχοι εµφανίστηκαν παράγοντες, όπως η κοινωνική τάξη και το µορφωτικό
επίπεδο. Το συγκεκριµένο φαινόµενο ερµηνεύεται ως ενδεικτικό µιας φωνητικής αλλαγής εν
εξελίξει (change in progress) που αντικαθιστά την παλαιότερα αποδεκτή προφορά ND µε D,
γεγονός που είναι ιδιαίτερα εµφανές στα ποσοστά χρήσης των πρώτων δύο γενιών σε σχέση
µε την τρίτη. Ειδικότερα όσον αφορά τα λεξικά όρια οι νέοι οµιλητές χρησιµοποιούν τον
ποικίλλοντα τύπο ΝΤ ως εναλλακτική λύση, ειδικότερα οι γυναίκες, αφού το D διατηρεί
κάποιο στιγµατισµό σε αυτά τα περιβάλλοντα, ενώ το ΝD σε αυτές τις ηλικίες είναι
εξαιρετικά περιορισµένο. Η επικράτηση του D έναντι του ND ερµηνεύεται µέσα από δύο
κύριες κοινωνιογλωσσολογικές συνθήκες (Arvaniti & Joseph, υπό δηµοσίευση: 24 – 27):
1. Τη διγλωσσία, σύµφωνα µε την οποία υπάρχει ασύµµετρη σχέση µεταξύ γλωσσικής
ποικιλίας υψηλού κύρους (prestige dialects) και standard διαλέκτου.
2. Τις πολιτικές αλλαγές που συνέβησαν στην Ελλάδα στα µέσα της δεκαετίας του 1970.
Ειδικότερα

τονίζεται

η

αρνητική

συσχέτιση

που

αναπτύχθηκε

µεταξύ

των

προερρινοποιηµένων τύπων και της ιδεολογίας της καθαρεύουσας η οποία µε την
αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 1975 έχασε το κύρος της .
Στα πλαίσια της γενικότερης εξέτασης του πώς λειτουργεί η διγλωσσία στη
συγχρονική χρήση της ΝΕ η Cochran – Papatzikou (1997) εξετάζει τις πραγµατώσεις του
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Η Αρβανίτη δε δίνει ποσοτικά στοιχεία για τη συχνότητα των συγκεκριµένων τύπων και τα ποσά
υπολογίστηκαν κατά προσέγγιση από τα σχήµατα που δίνονται (Arvaniti 1995: 212, 214).
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τελικού –ν σε διάλογους. Το εξεταζόµενο δείγµα της αποτελείται από 12 άτοµα τα οποία
είναι οργανωµένα σε 6 ζευγάρια συζητήσεων. Η καταγραφή των συζητήσεων ακολούθησε
την τυπική ορθογραφία και το ποσοστό αποβολής του τελικού –ν (σε περιβάλλοντα που
κανονικά θα έπρεπε να παρουσιάζεται) στο σύνολο του υλικού ανήρθε στο 22% (Cochran –
Papatzikou, 1997: 47 –48).
Από τις παραπάνω αναφορές γίνεται φανερό ότι:
1. η µέχρι τώρα έρευνα δεν έχει εξετάσει το σύνολο των περιβαλλόντων εµπλοκής
του έρρινου συµφώνου και τη σχετική ποικιλία που αυτό εµφανίζει.
2. όλες οι παραπάνω µελέτες ασχολούνται µε την επίδραση κοινωνικών
παραγόντων στην ποικιλία, αλλά δε συνυπολογίζουν καθόλου την επίδραση
ενδογλωσσικών µεταβλητών67.
3. η βάση των περισσότερων αναλύσεων βρίσκεται στην ελεγχόµενη παραγωγή και
το επιτηδευµένο ύφος οµιλίας
4. η χρήση επαγωγικών στατιστικών µεθόδων ανάλυσης των δεδοµένων είναι
περιορισµένη µε αποτέλεσµα στις περισσότερες µελέτες να µη γνωρίζουµε το
επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας των αποτελεσµάτων τους.
5. η φωνητική καταγραφή των δεδοµένων των περισσότερων µελετών δεν έχει
στηριχθεί σε ακουστική ανάλυση µέσω φασµατογραφηµάτων µε αποτέλεσµα την
πιθανότητα να µην έχει αποτυπωθεί αντικειµενικά η ακουστική εικόνα.
Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας που θα µπορέσει
να αντιµετωπίσει κατά το µέτρο του δυνατού την πλειοψηφία των παραπάνω προβληµάτων.

4.2

Ερευνητικοί στόχοι

4.2.1 Ερευνητικές υποθέσεις σχετικές µε τις κοινωνιολογικές µεταβλητές της
έρευνας
Η ερευνητική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη συγκέντρωση και ανάλυση
του υλικού καθορίστηκε αποκλειστικά από τις θεωρητικές επιλογές, όπως αυτές
περιγράφθηκαν στο κεφάλαιο 2. Πιο συγκεκριµένα ως βάση εξήγησης της επίδρασης
εξωγλωσσικών παραγόντων στη φωνητική ποικιλία των ηχηρών κλειστών και των
ακολουθιών έρρινο + σύµφωνο λαµβάνεται η θεωρία των κοινωνικών δικτύων (βλ. 2.3).
Παράλληλα όµως επιχειρούµε να αποσυνθέσουµε τη µονάδα του κοινωνικού δικτύου σε
µικρότερες µονάδες. Στην παρούσα µελέτη επιλέξαµε την οικογένεια ως συνθετική µονάδα
του κοινωνικού δικτύου και θα τη χρησιµοποιήσουµε ως ενδιάµεση θεωρητικά εξαρτηµένη
µεταβλητή, για να πετύχουµε τη σύνδεση του µεµονωµένου οµιλητή και του κοινωνικού
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Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Χαραλαµπόπουλος et al. (1992) που ωστόσο δεν αναλύει µε
επαγωγικές στατιστικές µεθόδους τα αποτελέσµατά του.
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δικτύου στο οποίο αυτός συµµετέχει. Η χρήση της οικογενείας68 ως µεταβλητής σε µικρο κοινωνιογλωσσολογικές µελέτες είναι αρκετά συχνή (ενδ. Payne 1976, 1980, Janson 1983,
Labov 1989β, Deser 1991, Roberts 1993, 1997). Παράλληλα µας δίνει τη δυνατότητα να
δούµε ιεραρχικά την επίδραση των µικροκοινωνιολογικών δοµών στη γλωσσική παραγωγή
του ατόµου, ενώ ταυτόχρονα µας επιτρέπει τη διερεύνηση υποθέσεων σχετικά µε το βαθµό
επιρροής που κάθε δοµή ασκεί στον οµιλητή. Εκτός από το κοινωνικό δίκτυο θα αξιοποιηθεί
και η έννοια της κοινωνικής τάξης ορισµένης όχι µέσα από τη διάσταση που παίρνει στην
κοινωνιολογική θεωρία, αλλά θεωρούµενη ως ειδική µεταβλητή για τη συγχώνευση
πληροφοριών εξωγλωσσικού χαρακτήρα για τον κάθε οµιλητή.
Όπως υποστηρίχθηκε και στο 2.3 η συνδυασµένη χρήση των δύο αυτών µεταβλητών
(κοινωνικό δίκτυο - κοινωνική τάξη) δεν είναι ασύµβατη. Αντιθέτως πολλαπλασιάζει την
ερµηνευτική δύναµη της ανάλυσης, αφού η κάθε µια σχετίζεται µε διαφορετικού επιπέδου
διαδικασίες. Τα προβλήµατα που θέτουµε προς διερεύνηση στην παρούσα µελέτη σχετικά µε
τους κοινωνικούς παράγοντες είναι τα ακόλουθα:
1. Ο βαθµός που η οικογένεια λειτουργεί ως ένα πυκνό και πολλαπλό κοινωνικό δίκτυο
στη γλωσσική παραγωγή.
2. Ο βαθµός κατά τον οποίο τα κοινωνιογλωσσολογικά πρότυπα των γονιών
υιοθετούνται από τα παιδιά ή αντικαθίστανται από αυτά των συνοµήλικών τους ή
άλλα.
3. Ο βαθµός στον οποίο οι διαπροσωπικές σχέσεις γονιών και παιδιών και η δηµιουργία
ψυχολογικών γονεϊκών προτύπων στα παιδιά συνεπάγεται ανάλογη υιοθέτηση των
γονεϊκών γλωσσικών προτύπων.
4. Η αλληλεπίδραση µεταξύ οικογενειών που ανήκουν σε πυκνό κοινωνικό δίκτυο.
5. Η συσχέτιση της κοινωνικής τάξης των οµιλητών µε την παρατηρούµενη γλωσσική
ποικιλία.
6. H συσχέτιση της κοινωνικής τάξης και κοινωνικού δικτύου ως προς την ερµηνευτική
τους δύναµη στην εξήγηση της υπό εξέταση φωνητικής ποικιλίας.
Η κωδικοποίηση της κοινωνικής τάξης στηρίχθηκε στη µέθοδο του σύνθετου
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δείκτη . Τα πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης µεθοδολογίας είναι ότι προσπαθεί να
αντιπροσωπεύσει την πολυπλοκότητα της έννοιας της κοινωνικής τάξης συνδυάζοντας όσο
το δυνατόν περισσότερους ανεξάρτητους κοινωνικούς παράγοντες. Στην παρούσα διατριβή
για κάθε οµιλητή κωδικοποιήσαµε ξεχωριστά τη µόρφωσή του και την οικονοµική του
κατάσταση. Η κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε ήταν τριµερής και για τις δύο επιµέρους
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Η πρώτη περίπτωση εξέτασης της γλωσσικής ποικιλίας στα πλαίσια του οικογενειακού
περιβάλλοντος σηµειώνεται το 1891 από τον άββα Rousselot στο µικρό γαλλικό χωριό του Cellefrouin
(Rousselot 1891) [αναφέρεται τους Κnops & Hagen (1989: 88)].
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µεταβλητές. Το άθροισµα των τιµών των δύο αυτών µεταβλητών µάς έδωσε τις τιµές µιας
σύνθετης µεταβλητής που ονοµάσαµε "Ταξικό ∆είκτη".
Με το συγκεκριµένο δείκτη επιχειρείται η κατάταξη των οµιλητών σε
κοινωνικοοικονοµικές κατηγορίες χωρίς όµως αυτό να συνεπάγεται ότι πρόκειται για τον
προσδιορισµό µιας αυστηρής ταξικής διαστρωµάτωσης. Άλλωστε, έχει υποστηριχθεί από
τους περισσότερους Έλληνες κοινωνιολόγους (Λύτρας 1993, Mouzelis 1978, Τσουκαλάς
1987) ότι η έννοια της κοινωνικής τάξης στη σύγχρονη ελληνική παρουσιάζει προβλήµατα
καθορισµού70. Η χρήση του ταξικού δείκτη στην παρούσα έρευνα εποµένως, δεν συνεπάγεται
την υιοθέτηση της θεωρίας της ταξικής διαστρωµάτωσης για την ελληνική κοινωνία, αλλά
εξυπηρετεί

περισσότερο

την

ανάγκη

ποσοτικοποίησης

ορισµένων

δηµογραφικών

χαρακτηριστικών του οµιλητή που η κοινωνιολογική έρευνα έχει δείξει ότι συχνά
λειτουργούν συµπληρωµατικά και θα πρέπει να συνυπολογίζονται ακόµα και σε έρευνες
µικροκοινωνιολογικής εστίασης (ενδ. Haralambos & Holborn 1991: 52 - 54, Waters 1994:
324, Blishen 1971: 498).
Η συµµετοχή του κάθε οµιλητή στο κοινωνικό δίκτυο και η σχέση του µε το
οικογενειακό δίκτυο καθορίστηκε µε διαφορετική µέθοδο κωδικοποίησης. Επειδή, τα
ερευνητικά προβλήµατα που τίθενται είναι σχεσιακά ως προς τη φύση τους, η κωδικοποίηση
του κάθε οµιλητή ως προς τη συγκεκριµένη µεταβλητή θα πρέπει και αυτή να περιλαµβάνει
τη σχέση του οµιλητή µε τους υπολοίπους του κοινωνικού δικτύου. Για να γίνει αυτό οι
οµιλητές απάντησαν σε ένα ειδικό ερωτηµατολόγιο (βλ. Παράρτηµα 4: Ερωτηµατολόγιο
διερεύνησης κοινωνικού δικτύου) το οποίο διερευνούσε τέσσερις µεταβλητές κοινωνικής
αλληλεπίδρασης που σύµφωνα µε τους Cochran et al. (1990: 52) µπορούν να αποτυπώσουν
τις σηµαντικότερες διαστάσεις της δοµής του. Οι µεταβλητές που ζητήθηκαν ήταν: α) Χρόνια
γνωριµίας: Πόσα χρόνια γνωρίζεται και αλληλεπιδρά ο συγκεκριµένος οµιλητής µε το
σύνολο των υπολοίπων οµιλητών του κοινωνικού δικτύου (Ερώτηση 1 στο ερωτηµατολόγιο)
β) Συµπάθεια: Πόση συµπάθεια δείχνει ο οµιλητής ξεχωριστά για κάθε έναν από τους
υπόλοιπους του εξεταζόµενου κοινωνικού δικτύου (Ερώτηση 2 και 4 στο ερωτηµατολόγιο) γ)
Οικογενειακοί δεσµοί: Με ποια άτοµα από το κοινωνικό δίκτυο που εξετάζουµε ο οµιλητής
έχει συγγενικές σχέσεις και µε ποια απλά φιλικές (Ερώτηση 5 στο ερωτηµατολόγιο) δ)
Υποστήριξη: Από ποια µέλη του κοινωνικού δικτύου παίρνει βοήθεια σε πρακτικά και µη
θέµατα (Ερώτηση 3 στο ερωτηµατολόγιο).
Οι τιµές των συγκεκριµένων µεταβλητών κινήθηκαν σε µια κλίµακα από το 1 έως το
5. Στη συνέχεια καταρτίστηκε ένας πίνακας µε όλους τους δυνατούς ανά δύο συνδυασµούς
των 15 ατόµων του δείγµατος (105 ζευγάρια). Αν για παράδειγµα ο οµιλητής Α1 είχε
θεωρήσει ότι η Α2 τον υποστηρίζει συναισθηµατικά µε το βαθµό 5 και η Α2 στην ίδια
69

Για παρόµοιο καθορισµού της κοινωνικής τάξης βλ. Τrudgill (1974: κεφ.3) και Labov (1966: 171)
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ερώτηση είχε βάλει το βαθµό 4, τότε το ζεύγος (Α1:Α2)71 στη µεταβλητή "Συναισθηµατική
Υποστήριξη" θα έπαιρνε 9. Στο τέλος αθροίστηκαν για το σύνολο των µεταβλητών οι τιµές
και κανονικοποιήθηκαν σε µια κλίµακα από το 1 έως το 10. Το άθροισµα αυτό το ονοµάσαµε
∆είκτη ∆ιαπροσωπικών Σχέσεων (∆∆Σ). Ο συγκεκριµένος δείκτης χρησιµοποιήθηκε, για να
εξεταστεί κατά πόσο οι υψηλές τιµές του συσχετίζονται µε οµοιότητα στη γλωσσική
συµπεριφορά των οµιλητών. Ο δείκτης αυτός δε χαρακτηρίζει κάθε οµιλητή ξεχωριστά, αλλά
ζεύγη οµιλητών και για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε µε διαφορετικό τρόπο72 από τις
υπόλοιπες εξωγλωσσικές µεταβλητές που χαρακτηρίζουν το άτοµο (Φύλο, Ηλικία).

4.2.2 Ερευνητικές υποθέσεις σχετικές µε τις δηµογραφικές µεταβλητές της
έρευνας
Για την εξέταση των δηµογραφικών µελετών της έρευνας κάθε άτοµο
κωδικοποιήθηκε ως προς το φύλο και την ηλικία του. Ειδικά για την κωδικοποίηση της
ηλικίας προτιµήθηκε µια τριµερής κλίµακα που καλύπτει σε γενικές γραµµές τον αριθµό των
γενεών73. Η προτίµησή της έναντι της αριθµητικής αντιπροσώπευσης των ετών του κάθε
οµιλητή στηρίζεται στον Labov (1994: 60), ο οποίος αποδεικνύει ότι η θεώρηση της ηλικίας
του οµιλητή ως ποιοτικής µεταβλητής µε συγκεκριµένο αριθµό διακριτών κατηγοριών, µάς
επιτρέπει να διερευνήσουµε καλύτερα την κοινωνιογλωσσολογική της επίδραση. ∆εδοµένου
ότι η γλωσσική αλλαγή εξελίσσεται µέσα σε διακριτές γενιές οµιλητών, είναι χρησιµότερο να
χωρίζουµε το δείγµα µας σε ηλικιακές κατηγορίες και να εξετάζουµε την επίδρασή τους στην
παρατηρούµενη ποικιλία. Προβλήµατα που τέθηκαν σχετικά µε τις εξωγλωσσικές
δηµογραφικές µεταβλητές είναι:
1. Ο ρόλος που παίζει το φύλο και η αλληλεπίδρασή του µε τις άλλες ανεξάρτητες
µεταβλητές της µελέτης στην εξεταζόµενη φωνητική ποικιλία.
2. Ο ρόλος που παίζει η ηλικία και η αλληλεπίδρασή της µε τις άλλες ανεξάρτητες
µεταβλητές της µελέτης στην εξεταζόµενη φωνητική ποικιλία.

4.2.3 Ερευνητικές υποθέσεις σχετικές µε τις ενδογλωσσικές µεταβλητές της
έρευνας
Εκτός από τις κοινωνιολογικές παραµέτρους θεωρήσαµε σκόπιµο να ερευνήσουµε
την επίδραση καθαρά γλωσσικών παραγόντων στην εξεταζόµενη ποικιλία. Η επιλογή τους
έγινε µε απώτερο σκοπό να καλυφθεί το σύνολο του φωνητικού και γραµµατικού
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Για την αντίθετη άποψη βλ. Παπαδόπουλος 1987.
Η σχέση ζεύγους ατόµων εφεξής θα απεικονίζεται µέσα σε παρένθεση µε τα δύο µέλη του ζεύγους
χωρισµένα µε " : " π.χ. (Α1:Α2).
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Για λεπτοµερή ανάλυση του πως χρησιµοποιήθηκε ο συγκεκριµένος δείκτης, για να απαντήσει στις
ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώσαµε παραπάνω βλ.7.6.1
73
Τα άτοµα µε ηλικιακό δείκτη 1 ανήκουν στα νέα άτοµα έως και 30 ετών. Τα άτοµα µε ηλικιακό
δείκτη 2 ανήκουν στη µέση ηλικία έως και 60 ετών. Τέλος ο ηλικιακός δείκτης 3 αποδόθηκε στα
άτοµα άνω των 60 ετών.
71
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περιβάλλοντος µέσα στο οποίο εκδηλώνεται η ποικιλία και να κωδικοποιηθεί κατάλληλα
ώστε να ελεγχθεί στατιστικώς η επίδρασή του. Γενικότερη επιλογή ήταν η πλεοναστική
αντιµετώπιση των µεταβλητών. Ο ερευνητικός σχεδιασµός που ακολουθήσαµε ήταν καθαρά
πειραµατικός και προσπαθήσαµε να καλύψουµε το σύνολο των σχετιζοµένων παραµέτρων.
Αν ορισµένες παράµετροι παρουσίαζαν εναλλακτικούς τρόπους κωδικοποίησης,74 η επιλογή
της τελικής παραµέτρου γινόταν post hoc, αφού συγκρίνονταν οι στατιστικώς οριζόµενες
ερµηνευτικές δυνατότητές τους και επιλεγόταν αυτή που παρουσίαζε τη µεγαλύτερη
προσαρµογή στα δεδοµένα.
Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι η κωδικοποίηση των ενδογλωσσικών
παραµέτρων είναι εξαντλητική και καλύπτει το σύνολο των πληροφοριών που µπορούµε να
αποθησαυρίσουµε από τις θέσεις που πραγµατώνεται η ποικιλία. Με τον τρόπο αυτό
συµπεριλαµβάνονται παράµετροι που θα µπορούσαν να θεωρηθούν µη σχετικοί µε τη φύση
της ποικιλίας που παρατηρούµε ή εντελώς πλεοναστικοί. Η ενσωµάτωσή τους αποφασίστηκε
διότι: α) είναι η καθιερωµένη πρακτική που υιοθετείται από τη θεωρία των γλωσσικών
µεταβλητών, όπως αυτή διατυπώθηκε στο 2.1.2. και β) είναι τέτοια η φύση των στατιστικών
αναλύσεων που θα χρησιµοποιούµε, ώστε επιλέγονται αυτόµατα οι πιο κατάλληλοι
παράγοντες ερµηνείας της υπό εξέταση ποικιλίας. Με τον τρόπο αυτό ο ερευνητής δε
χρειάζεται να κάνει a priori επιλογές των σχετικών παραγόντων. Τα ίδια τα δεδοµένα
αναλυόµενα θα αποκαλύψουν ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασµός ερµηνευτικών
παραγόντων για την ποικιλία τους.
Αναλυτικός πίνακας µεταβλητών και τιµών απαντά στο «Παράρτηµα 1: Κωδικοποίηση
γλωσσικών παραµέτρων».
1. Επίδραση του τόνου: Ο τόνος στα ηχηρά κλειστά κωδικοποιήθηκε πλεοναστικά ως
εξής: α) Ύπαρξη τόνου στην πρώτη συλλαβή πριν από το ηχηρό κλειστό µε τιµή 1 και
απουσία του µε τιµή 0 β) Ύπαρξη τόνου στην πρώτη συλλαβή πριν από το ηχηρό
κλειστό µε τιµή 2, ύπαρξη τόνου στη συλλαβή που το ηχηρό είναι πρώτο σύµφωνο µε
τιµή 1 και παντού αλλού 0. Ο τόνος στις ακολουθίες έρρινο + σύµφωνο κωδικοποιήθηκε
ως προς την ύπαρξη ή την απουσία του στην αρχική συλλαβή της λέξης µετά από τη
λέξη µε το τελικό έρρινο75. Ο τόνος γενικότερα φαίνεται ότι επηρεάζει ποικιλότροπα το
φωνητικό σήµα τόσο αυξάνοντας το εύρος του, επιµηκύνοντας τη διάρκειά του και
αυξάνοντας τη θεµελιώδη συχνότητα τους (για τη ΝΕ ενδ. Botinis 1989: 146 - 148),
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Εναλλακτική κωδικοποίηση θα µπορούσαν να έχουν για παράδειγµα οι τιµές των φωνηέντων στην
παράµετρο που θα σχετιζόταν µε τη φύση των γειτονικών φωνηέντων. Οι τιµές τους ήταν δυνατό να
κωδικοποιηθούν ξεχωριστά [a], [e] κ.ά., αλλά µπορούσαν να κωδικοποιηθούν και σε ευρύτερες
ενότητες, βασιζόµενες στα φωνολογικά διακριτικά τους χαρακτηριστικά [ύψος], [στρογγυλότητα] κ.ά.
Σε τέτοιες περιπτώσεις γενικά καταγράφονταν και οι δύο κωδικοποιήσεις σαν ξεχωριστοί παράµετροι.
75
Παράδειγµα: στην ακολουθία λέξεων /δen ksero/ η παράµετρος “Τόνος” κωδικοποιείται µε την τιµή
1 εφόσον το /ksero/ τονίζεται στην πρώτη συλλαβή.
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αλλά και αλληλεπιδρώντας µε την επιτονιστική καµπύλη όλου του εκφωνήµατος (για τη
ΝΕ ενδ. Malliopoulos & Mikros 1997). ∆εδοµένου ότι η ηχηροποίηση ως φωνητικό
φαινόµενο συνδέεται άµεσα µε τις παραπάνω διαδικασίες η κωδικοποίηση του τόνου
είναι απαραίτητη, για να καθοριστεί το εύρος της επιρροής του στην υπό µελέτη
ποικιλία.
2. Επίδραση γειτονικών φωνητικών τεµαχίων: Το φωνητικό περιβάλλον αποτελεί ένα
σηµαντικότατο παράγοντα καθορισµού της φωνητικής ποικιλίας. Μέσω του φαινοµένου
της συνάρθρωσης φωνητικά χαρακτηριστικά ενός τεµαχίου µεταδίδονται στο γειτονικό
του και το µετατρέπουν ποικιλοτρόπως. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας έχουµε
κωδικοποιήσει το σύνολο του φωνητικού περιβάλλοντος, για να καλύψουµε το σύνολο
των πιθανών φωνητικών επιδράσεων, που µπορεί να ασκηθούν στο υπό µελέτη
φαινόµενο.
Α. Για τα ηχηρά κλειστά :
i.

Φωνήεντα: τα φωνήεντα πριν και µετά το ηχηρό κλειστό τόσο ξεχωριστά,
όσο και οµαδοποιηµένα σύµφωνα µε τα διακριτικά χαρακτηριστικά [±υψηλό] και
[±εµπρόσθιο] για κάθε παράµετρο ξεχωριστά.

ii.

Συµφωνικό σύµπλεγµα: αν ακολουθείται το ηχηρό κλειστό από κάποιο άλλο
σύµφωνο ή όχι.

iii.

Παρουσία έρρινου: κωδικοποιήθηκε η παρουσία του έρρινου στην
προηγούµενη του ηχηρού κλειστού συλλαβή76, όταν αυτή υπήρχε. Η χρήση
αυτής της παραµέτρου είναι σηµαντική για τον έλεγχο της εξακολουθητικής
αφοµοίωσης κατά ερρινότητα που ασκούν οι προηγούµενες συλλαβές σε αυτή µε
το ηχηρό κλειστό.

Β. Για τις ακολουθίες έρρινο + σύµφωνο:
i.

Σύµφωνα: τα αρχικά σύµφωνα των λέξεων που βρίσκονταν µετά από τα
τελικά έρρινα κωδικοποιήθηκαν πλεοναστικά ως εξής: α) σύµφωνα β)
οµαδοποίηση βάσει της θέσης άρθρωσης γ) οµαδοποίηση βάσει του τρόπου
άρθρωσης δ) οµαδοποίηση βάσει του αν τα σύµφωνα είναι έρρινα ή όχι ε)
οµαδοποίηση βάσει του αν τα σύµφωνα είναι υγρά ή όχι στ) οµαδοποίηση βάσει
του αν ακολουθεί συµφωνικό σύµπλεγµα ή όχι. Στην περίπτωση που υπάρχει
συµφωνικό σύµπλεγµα κωδικοποιήθηκε επιπλέον το δεύτερο µέλος του
συµφωνικού αυτού συµπλέγµατος αν είναι ηχηρό σύµφωνο ή όχι.
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Παράδειγµα: στη λέξη /kimodusan/ η συλλαβή πριν από το ηχηρό κλειστό έχει έρρινο /m/ και
κωδικοποιείται στην αντίστοιχη παράµετρο µε την τιµή 1.
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ii.

Ερρινότητα περιβάλλοντος: Κωδικοποιήθηκε η ερρινότητα του αρχικού
συµφώνου77 της τελικής συλλαβής της λέξης που παρουσιάζει τελικό έρρινο.
Ηχηρότητα περιβάλλοντος78: Κωδικοποιήθηκε πλεοναστικά ο αριθµός των

iii.

ηχηρών συµφώνων που προηγούνται και έπονται µίας συλλαβής από τα όρια των
λέξεων που εκδηλώνουν τη φωνητική ποικιλία ως εξής: α) Ύπαρξη ηχηρού
συµφώνου στην αρχή τελικής συλλαβής λέξης µε τελικό έρρινο79 β) Ύπαρξη
ηχηρού συµφώνου στην αρχή της προτελικής συλλαβής της λέξης µε τελικό
έρρινο80 γ) Ύπαρξη ηχηρής δεύτερης συλλαβής της λέξης που η αρχική της
ξεκινά από άηχο κλειστό81 δ) ∆είκτης ηχηρότητας της τελικής και προτελικής
συλλαβής ο οποίος υπολογίστηκε αθροίζοντας τις παραµέτρους α και β ε)
∆είκτης συνολικής ηχηρότητας περιβάλλοντος ο οποίο υπολογίστηκε βάσει των
επιµέρους παραµέτρων α – γ. Ο υπολογισµός έγινε υπολογίζοντας την ύπαρξη
ηχηρότητας µε τιµή 1 και την ύπαρξη άηχης συλλαβής µε 0. Αθροίζοντας τις
αντίστοιχες τιµές των παραµέτρων α - γ για κάθε λέξη ξεχωριστά δηµιουργήθηκε
ο συνολικός δείκτης ηχηρότητας της λέξης ο οποίος εµφανίζει τιµές από 0 – 382.
Γ. Για τις ακολουθίες έρρινο + φωνήεν
Η κωδικοποίηση ακολούθησε το σχήµα ξεχωριστών παραµέτρων για κάθε φωνήεν,
αλλά και για κάθε διακριτικό χαρακτηριστικό ξεχωριστά το οποίο περιγράφεται στο
2Αi.
3. Επίδραση παραγλωσσικών στοιχείων και παύσεων. Η ύπαρξη φαινοµένων
παραγλωσσικής φύσης, όπως απότοµες αλλαγές επιτονισµού, δυνατή παραγωγή φωνής,
κ.ά.) χρησιµοποιούν πολλές φορές εµφατικά και κωδικοποιήθηκαν, για να εξεταστεί η
σχέση τους µε τη φωνητική ποικιλία, τόσο στα ηχηρά κλειστά, όσο και στις ακολουθίες
έρρινο + σύµφωνο. Ο δισταγµός και οι παύσεις των διαλόγων κωδικοποιήθηκαν επίσης
77

Παράδειγµα: στην ακολουθία /kimomun kato/ η τελική συλλαβή του /kimomun/ έχει αρχικό
σύµφωνο έρρινο /m/ και κωδικοποιείται στην παράµετρο “Ερρινότητα περιβάλλοντος” µε την τιµή 1.
78
Η συγκεκριµένη παράµετρος υπολογίστηκε µόνο για τις ακολουθίες λέξεων κατά τις οποίες η πρώτη
λέξη τελειώνει σε έρρινο και η δεύτερη ξεκινά από άηχο κλειστό σύµφωνο.
79
Παράδειγµα: στην ακολουθία λέξεων /xtizun palatia/ η τελική συλλαβή του /xtizun/ έχει αρχικό
σύµφωνο ηχηρό /z/ και κωδικοποιείται στην παράµετρο «Ηχηρότητα περιβάλλοντος τελικής
συλλαβής» µε την τιµή 1.
80
Παράδειγµα: στην ακολουθία λέξεων /δiavazun perioδika/ η προτελική συλλαβή του /δiavazun/ έχει
αρχικό σύµφωνο το ηχηρό /v/ και η λέξη κωδικοποιείται στην παράµετρο «Ηχηρότητα περιβάλλοντος
προτελικής συλλαβής» µε την τιµή 1.
81
Παράδειγµα: στην ακολουθία λέξεων /δen koroiδevo/ η δεύτερη συλλαβή της λέξης /koroiδevo/ έχει
αρχικό σύµφωνο ηχηρό /r/ και κωδικοποιείται στην παράµετρο «Ηχηρότητα περιβάλλοντος δεύτερης
συλλαβής της λέξης που η αρχική της ξεκινά από άηχο κλειστό» µε την τιµή 1.
82
Παράδειγµα: α) στην ακολουθία λέξεων /kimomun poli/ o δείκτης ηχηρότητας του περιβάλλοντος
είναι 3 εφόσον έχουν κωδικοποιηθεί τιµές ηχηρότητας (1) για κάθε µια από τις τρεις παραµέτρους
ηχηρότητας που περιγράψαµε παραπάνω (2Βiii α – γ) β) στην ακολουθία /petusan patates/ ο δείκτης
ηχηρότητας του περιβάλλοντος είναι 0, αφού όλες οι σχετικές παράµετροι έχουν κωδικοποιηθεί µε την
τιµή 0.
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(µόνο στις ακολουθίες έρρινο + σύµφωνο), ενώ στην περίπτωση των δισταγµών
κωδικοποιήθηκε τόσο το τεµάχιο του οποίου η προφορά παρατεινόταν, όσο και το
τεµάχιο που βρισκόταν στην αρχή της λέξης που ακολουθούσε µετά το δισταγµό. Η
συγκεκριµένη παράµετρος µας δίνει πληροφορίες ψυχογλωσσολογικού χαρακτήρα,
αφού κατά τη διάρκεια της παύσης ή του δισταγµού το έρρινο συµπεριφέρεται
διαφορετικά σε σχέση µε το έρρινο που δε βρίσκεται σε σχετικό περιβάλλον.
4. Επίδραση λεξιλογικής και γραµµατικής κατηγορίας των λέξεων που παρουσιάζουν
την εξεταζόµενη ποικιλία. Στην περίπτωση των ηχηρών κλειστών κωδικοποιήθηκε
πλεοναστικά η γραµµατική κατηγορία της λέξης που παρουσίαζε το ηχηρό κλειστό.
Στην πρώτη περίπτωση κωδικοποιήθηκε η γραµµατική κατηγορία της λέξης µε το ηχηρό
κλειστό και στη δεύτερη περίπτωση κωδικοποιήθηκαν µε ξεχωριστή τιµή οι λέξεις που
παρουσιάζουν ηχηρά κλειστά στο εσωτερικό των ρηµατικών µορφηµάτων και των
µετοχών. Θελήσαµε να διαχωρίσουµε µε τον τρόπο αυτό τα ηχηρά κλειστά που
εµφανίζονται στο εσωτερικό ενός γραµµατικού µορφήµατος από αυτά που εµφανίζονται
στο εσωτερικό του λεξικού µορφήµατος. Επίσης κωδικοποιήθηκε το λήµµα και το θέµα
του λήµµατος των λέξεων που παρουσίαζαν τα ηχηρά κλειστά, για να διερευνηθεί κατά
πόσο συγκεκριµένες λεξικές µονάδες που επαναλαµβάνονταν συχνά σε όλους τους
οµιλητές

παρουσιάζουν

κάποια

ιδιαίτερη

συµπεριφορά

όσον

αφορά

την

προερρινοποίηση των ηχηρών κλειστών τους. Επιπρόσθετα, ορίστηκε ξεχωριστή
παράµετρος για το αν η λέξη µε το ηχηρό κλειστό είναι δάνεια ή εντόπιας προέλευσης,
κύριο όνοµα, αριθµητικό ή όχι. Η τελευταία παράµετρος ορίστηκε λόγω της συχνής
επανάληψης αριθµητικών από το σύνολο των οµιλητών. Στην περίπτωση των ορίων
λέξεων κωδικοποιήθηκαν οι γραµµατικές κατηγορίες και των δύο συµπλεκόµενων
λέξεων. Κωδικοποίηση του λήµµατος έγινε µόνο στην περίπτωση που το τελικό έρρινο
παρουσιαζόταν σε ρήµα.
5. Επίδραση της συντακτικής σχέσης των λέξεων που ακολουθούν ρήµατα: Η επίδραση
της συντακτικής δοµής στη φωνολογική διάρθρωση είναι σηµαντική και µαρτυρείται σε
πλήθος γλωσσών (ενδ. Inkelas & Zec 1990). Το θέµα των συντακτικών σχέσεων είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό και περίπλοκο διότι συνεπάγεται καθορισµό της δοµής των όρων
της πρότασης και τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται αποκλίνουν ανάλογα µε το
θεωρητικό πρότυπο (∆οµιστική - Γενετική Γραµµατική). Η ανάλυση µας στο σηµείο
αυτό θα ακολουθήσει µια περισσότερο επίπεδη αντιµετώπιση της πρότασης. Θα
υιοθετηθούν οι όροι της Παραδοσιακής Γραµµατικής (Υποκείµενο, Αντικείµενο,
Κατηγορούµενο κ.ά.).
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6. Επίδραση προκλιτικών και εγκλιτικών θέσεων στα όρια των οποίων προκύπτει η
παρατηρούµενη ποικιλία83. Η συγκεκριµένη παράµετρος είναι από τις πιο σηµαντικές
στην εξήγηση της ποικιλίας στα όρια λέξεων. Το σύνολο σχεδόν των ερευνητών που
έχουν ασχοληθεί µε την υπό εξέταση φωνητική ποικιλία έχουν παρατηρήσει ότι οι
προκλιτικές λέξεις που τελειώνουν σε έρρινο σύµφωνο έχουν διαφορετική συµπεριφορά
από τις εγκλιτικές. Στην πρώτη κατηγορία κατατάξαµε τις εξής περιπτώσεις: τα άρθρα
τον, την, τις προσωπικές αντωνυµίες τον, την, τα αρνητικά µόρια δεν, µην, τους
συνδέσµους αν, σαν, το άρθρο της γενικής πληθυντικού των. Στις εγκλιτικές λέξεις
κατατάξαµε τους αδύναµους τύπους των προσωπικών αντωνυµιών που εµφανίζονται
µετά από τελικό έρρινο ρήµατος ή ουσιαστικού.
7. Επίδραση µορφολογικού ορίου. Στην περίπτωση των ηχηρών κλειστών διακρίναµε δύο
περιπτώσεις ηχηρών κλειστών: α) απλό ηχηρό κλειστό που συναντάται στην αρχή ή στο
εσωτερικό σε λέξεις, όπως κάµπος [kabos], µπύρα [bira] και β) το µορφολογικά σύνθετο
ηχηρό κλειστό σε λέξεις, όπως συµπράττω /sin+prato/, συγκόπτω /sin+kopto/, όπου το
ηχηρό κλειστό παράγεται στα όρια ενός παραγωγικού δεσµευµένου µορφήµατος που
τελειώνει σε έρρινο και ενός ονόµατος ή ρήµατος που αρχίζει από άηχο κλειστό
σύµφωνο. Η συγκεκριµένη παράµετρος κρίθηκε αναγκαία εφόσον τα ηχηρά κλειστά που
δηµιουργούνται από τις δύο διαφορετικές µορφολογικές διαδικασίες φαίνεται ότι σε
παρόµοιες έρευνες παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική συµπεριφορά ως προς την
προερρινοποίησή τους (Mikros 1997: 41). Επιπλέον η συγκεκριµένη παράµετρος µας
δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουµε φωνητικά τις φωνολογικές ερµηνείες εκείνων που
πιστεύουν ότι η διαφορετική αντιµετώπιση των µορφολογικών ορίων στο επίπεδο των
ΥΑ µπορεί να ερµηνεύσει τις διαφορετικές φωνητικές παραγωγές (π.χ. Newton 1972:
98). Τέλος κωδικοποιήθηκε η µορφολογική διακριτότητα των προκλιτικών στα οποία η
απουσία των τελικών τους –ν δηµιουργεί µορφολογική σύµπτωση84 µε τα ουδέτερα
αντίστοιχά τους. Οι συγκεκριµένοι τύποι είναι α) η αιτιατική αρσενικού της προσωπικής
αντωνυµίας τον και β) η αιτιατική του αρσενικού άρθρου τον.
8. Επίδραση λεξιλογικών επιπέδων στην ποικιλία85. Οι λέξεις που παρουσιάζουν την υπό
εξέταση ποικιλία κωδικοποιήθηκαν ως προς την ετυµολογία του ηχηρού κλειστού που
παρουσίαζαν. Έτσι διαχωρίστηκαν οι δάνειες λέξεις που εµφάνιζαν τα ηχηρά κλειστά ως
ξεχωριστά φωνήµατα και οι ελληνικές λέξεις που παρουσιάζουν το ηχηρό κλειστό τους
ως εξέλιξη των ακολουθιών έρρινο + εξακολουθητικό ηχηρό. Με την επιλογή της
83

Η συγκεκριµένη παράµετρος υπολογίστηκε µόνο για τις ακολουθίες λέξεων κατά τις οποίες η πρώτη
λέξη τελειώνει σε έρρινο και η δεύτερη ξεκινά από σύµφωνο.
84
Για τη σηµασία της στην κοινωνιογλωσσολογική ερµηνεία βλ και Guy (1995: 249 - 250)
85
Η συγκεκριµένη παράµετρος υπολογίστηκε µόνο για τις λέξεις που παρουσίαζαν ορθογραφικά τα
ηχηρά κλειστά στο εσωτερικό ή/και στην αρχή τους.
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συγκεκριµένης παραµέτρου επιχειρούµε να ελέγξουµε στατιστικώς την επίδραση των
διαφορετικών ιστορικά προελεύσεων των ηχηρών κλειστών στην προερρινοποίησή τους
και εν µέρει να εξετάσουµε τη συγχρονική φωνητική βάση της θέσης του Householder
(1964) για λεξιλογικά διαφοροποιηµένη τάση προερρινοποίησης.
9. Επίδραση του µήκους των λέξεων που παρατηρείται η ποικιλία. Εξετάστηκε κατά
πόσο το µήκος µιας λέξης (µετρηµένο σε αριθµό συλλαβών) παίζει ρόλο στην
εξεταζόµενη ποικιλία. Η µέτρηση του µήκους της λέξης έγινε τόσο για τις λέξεις που
παρουσίαζαν την ποικιλία εσωτερικά, όσο και για αυτές που την παρουσίαζαν στα όρια
τους. Στη δεύτερη περίπτωση το µήκος της λέξης κωδικοποιήθηκε πλεοναστικά, αφού
υπολογίστηκαν δύο τιµές: α) το µήκος της λέξης της οποίας το αρχικό σύµφωνο
παρουσίαζε την ποικιλία86 β) το συνολικό µήκος των δύο λέξεων στα όρια των οποίων
παρατηρήθηκε η ποικιλία. Η επιλογή του µήκους της λέξης συνδέεται άµεσα µε τη
διάρκεια εκφώνησης µιας λέξης. Ειδικά όσον αφορά την υπό µελέτη ποικιλία υπάρχουν
ενδείξεις ότι υπάρχει συσχέτιση µε την ταχύτητα εκφώνησης (Kakridi 1979, Mikros
1997: 41) η οποία µε τη σειρά της σχετίζεται µερικώς µε το µήκος της λέξης.

4.3

∆οµή ερευνητικής µεθοδολογίας

4.3.1 Επιλογή δείγµατος οµιλητών
Για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε ένα δείγµα 15 οµιλητών µε µη τυχαίο τρόπο. Η
επιλογή του δείγµατος έγινε µε βάση τις µεθοδολογικές δεσµεύσεις που εισάγει η θεωρία των
κοινωνικών δικτύων (ενδ. Milroy 1987: 35 – 36) και που σε γενικές γραµµές µπορούµε να
συνοψίσουµε παρακάτω:
1. Μη τυχαίο δείγµα: Η επιλογή τυχαίου δείγµατος στις κοινωνικές επιστήµες ήταν
ανέκαθεν ένας µεθοδολογικός στόχος που δύσκολα επιτυγχανόταν (Henry 1990: 12)
παρά τη σηµασία που έχει η επιλογή αυτή στη γενίκευση των συµπερασµάτων της
επαγωγικής στατιστικής. Ιδιαίτερα, όταν ο στόχος της έρευνας δεν είναι η διατύπωση
συµπερασµάτων που καλύπτουν το σύνολο της γλωσσικής ποικιλίας στη ΝΕ, τότε η
δειγµατοληψία µπορεί να παρακάµψει την απαίτηση της τυχαιότητας. ∆εδοµένης αυτής
της µεθοδολογικής δέσµευσης στην παρούσα εργασία υιοθετήθηκε, η µη τυχαιότητα
δείγµατος. Αν και τα περιγραφικά συµπεράσµατα της παρούσας µελέτης δεν µπορούν να
γενικευθούν στο σύνολο του πληθυσµού που χρησιµοποιεί τη ΝΕ γλώσσα, έχουν

86

Παράδειγµα: Στην ακολουθία /δen pezo/ κρατήθηκαν δύο τιµές: 2 και 3 µε την πρώτη να
αντιπροσωπεύει τον αριθµό συλλαβών της λέξης /pezo/ (2) και τη δεύτερη να αντιπροσωπεύει τον
αριθµό συλλαβών της ακολουθίας /δen pezo/ στο σύνολο (3).

79

διαγνωστική αξία σε µια σειρά από άλλες ερευνητικές υποθέσεις που περιγράψαµε στην
αρχή του κεφαλαίου.
2. Οµιλητές που ανήκουν σε κοινωνικά δίκτυα που παρουσιάζουν πυκνότητα και
πολλαπλότητα. Η απαίτηση αυτή µας οδήγησε στην επιλογή οικογενειών που είχαν
στενές φιλικές ή συγγενικές σχέσεις µεταξύ τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός
βαθµός, τόσο πυκνότητας, όσο και πολλαπλότητας.
3. Οµιλητές εύκολα προσβάσιµοι και οικεία διακείµενοι στον ερευνητή. Σύµφωνα µε την
Milroy (1987: 66) είναι σηµαντικό ο ερευνητής να έχει οµότιµο κύρος µε τους οµιλητές
του δείγµατός του. Αυτό µας οδήγησε στην αξιοποίηση του προσωπικού µας κοινωνικού
δικτύου. Το συγκεκριµένο δείγµα των οµιλητών ανήκει στο ευρύτερο φιλικό περιβάλλον
της οικογενείας µας γεγονός που µας δίνει τη δυνατότητα της εύκολης προσέγγισής του
και της διοργάνωσης µη τεχνητών περιστάσεων επικοινωνίας (γεγονός που θα ήταν
αδύνατον να επιτευχθεί αν δε συνδεόµασταν µε έντονους φιλικούς δεσµούς µε τους
συγκεκριµένους οµιλητές).
Επιπλέον θα πρέπει να συνοπολογιστούν οι εξής παράµετροι που µας οδήγησαν στη
συγκεκριµένη µεθοδολογία επιλογής του δείγµατος και σχετίζονται άµεσα µε τους
συγκεκριµένους στόχους της έρευνάς µας, όπως αυτοί διατυπώθηκαν παραπάνω:
1. Η συσπείρωση των οµιλητών σε οικογενειακές µονάδες. Για τους στόχους της έρευνας
ως µικρότερης δειγµατοληπτικής µονάδας ορίστηκε η οικογένεια η οποία αποτελεί
δοµικό στοιχείο των κοινωνικών δικτύων που εξετάζουµε και µας επιτρέπει να ελέγξουµε
τις σχετικές ερευνητικές µας υποθέσεις. Αυτό µας έκανε να περιλάβουµε στο δείγµα µας
όλα τα άτοµα µιας οικογένειας και όχι µερικά από αυτά. Αποκλείσαµε επίσης άτοµα που
συνδέονταν µε το κοινωνικό δίκτυο που εξετάζουµε, αλλά ανήκαν σε οικογένειες που τα
υπόλοιπα µέλη δε γνώριζαν άτοµα του συγκεκριµένου δικτύου.
2. Η υποχρεωτική παρουσία οµιλητών δύο γενιών σε κάθε οικογενειακή µονάδα. Η
συγκεκριµένη προϋπόθεση µας οδήγησε στον αποκλεισµό άκληρων οικογενειών που
συνδέονταν µε το εξεταζόµενο κοινωνικό δίκτυο.
3. H προαιρετική παρουσία τριών γενεών µέσα σε µια οικογένεια. Η συγκεκριµένη
απαίτηση µας οδήγησε στην επιλογή ορισµένων οικογενειών που µέσω στενών
συγγενικών δεσµών καλύπτουν τρεις διαδοχικές γενιές και βάσει των οποίων µπορούµε
να ελέγξουµε φαινόµενα φωνητικής αλλαγής.
4. Η οργάνωση των οικογενειακών µονάδων σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Σύµφωνα µε τη
Milroy (1987: 35) η βασική µεθοδολογική αρχή της δειγµατοληψίας στα κοινωνικά
δίκτυα είναι ότι ο ερευνητής προσεγγίζει προϋπάρχουσες κοινωνικές οµάδες και όχι
άτοµα ως αντιπροσώπους ευρύτερων κοινωνικών κατηγοριών. Οι επιλεγµένες
οικογένειες έπρεπε να ανήκουν σε ένα προϋπάρχον κοινωνικό δίκτυο και να αποτελούν
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ενεργά συστατικά του. Βάσει αυτής της αρχής επιλέξαµε το συγκεκριµένο δείγµα
ιεραρχώντας όµως παράλληλα τις συµµετέχουσες οικογένειες. Έτσι το συγκεκριµένο
κοινωνικό δίκτυο που επιλέχθηκε περιλαµβάνει τις πυρηνικές οικογένειες που αποτελούν
ουσιαστικά µια οικογένεια που καλύπτει 3 γενιές και τις περιφερειακές οικογένειες οι
οποίες δεν έχουν συγγενικές σχέσεις µεταξύ τους ή µε την πυρηνική οικογένεια αλλά
έχουν έντονους φιλικούς δεσµούς µε αυτήν.
Οι παραπάνω επιλογές µας οδήγησαν στην επιλογή 5 οικογενειών (15 οµιλητές) που
ζουν στην Αθήνα τα τελευταία 30 χρόνια και που καλύπτουν το σύνολο των παραπάνω
µεθοδολογικών επιλογών. Ειδικότερα, επιλέχθηκε ένα κοινωνικό δίκτυο από οικογένειες µε
στενές σχέσεις µεταξύ τους που τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά είναι φίλοι και περνούν
αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο τους µαζί και στους οποίους είχαµε ευκολία πρόσβασης. Στο
συγκεκριµένο δίκτυο εµφανίζονται τρεις οικογένειες που έχουν στενές συγγενικές σχέσεις
µεταξύ τους και άλλες δύο που συνδέονται φιλικά µε αυτές. Όλες οι οικογένειες έχουν παιδιά
η ηλικία των οποίων ποικίλλει από 19 έως 29 ετών. Η ηλικία των γονέων ποικίλλει από 47
έως 94 ετών. Η αναλυτική περιγραφή του δείγµατος87, καθώς και του περιεχοµένου των
συνοµιλιών που ηχογραφήθηκαν δίνεται στο Παράρτηµα 7.

4.3.2 Ηχογράφηση
4.3.2.1 Μεθοδολογικές αρχές
Η µεθοδολογία της ηχογράφησης των οµιλητών έχει άµεση σχέση µε το εντοπισµένο
πρόβληµα στη µεθοδολογία της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας που ο Labov ονόµασε
«παράδοξο του παρατηρητή» (observer’s paradox):
Ο στόχος της γλωσσολογικής έρευνας στην κοινότητα είναι να
ανακαλύψει πως µιλούν οι άνθρωποι, όταν δεν παρατηρούνται
συστηµατικά. Ωστόσο, η πρόσβαση σε αυτά τα δεδοµένα γίνεται µόνο
µέσα από συστηµατική παρατήρηση.

Labov (1972β: 209)
∆εδοµένου ότι η φυσική οµιλία που είναι τυποποιηµένη και πολύ επίσηµη
παρουσιάζει µεγάλο βαθµό ασυνεπειών ως προς τη συχνότητα χρήσης συγκεκριµένων
γλωσσικών στοιχείων γίνεται προφανές ότι η καλύτερη γλωσσική µορφή για τη µελέτη της
επίδρασης των κοινωνιογλωσσολογικών παραγόντων είναι η φυσική καθηµερινή οµιλία
(vernacular), που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη οποιασδήποτε γλωσσικής επιτήδευσης.

87

Η περιγραφή θα γίνει µε τη βοήθεια κωδικών αριθµών αντί των πραγµατικών οικογενειακών
ονοµάτων. Οι οικογένειες θα χαρακτηριστούν µε κεφαλαία ελληνικά γράµµατα Α(n). Ο (n) είναι ο
αριθµός που αντιστοιχεί σε κάθε οµιλητή ξεχωριστά. Έτσι ο πατέρας και η µητέρα παίρνουν το 1 και 2
και γίνονται Α1 και Α2 αντίστοιχα. Τα παιδιά παίρνουν τους αριθµούς από το 3 και έπειτα. Οι ζυγοί
αριθµοί δίνονται στις γυναίκες οµιλήτριες, ενώ οι µονοί στους άρρενες. Έτσι µια οικογένεια που έχει
ένα κορίτσι θα κωδικοποιηθεί ως εξής: Α1, Α2, Α4.
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Αυτό το είδος της γλωσσικής έκφρασης συνήθως υιοθετείται µε τους ανθρώπους που µας
είναι οικείοι και δε χρειάζεται να χρησιµοποιήσουµε υφολογικές διαφοροποιήσεις, για να
περιχαράξουµε την κοινωνική µας ταυτότητα και να δώσουµε το κοινωνικό µας στίγµα. Είναι
δε αυτό που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη κανονικότητα και αποκαλύπτει καθαρότερα την
παρείσφρηση εξωγλωσσικών παραγόντων στην υπό µελέτη ποικιλία.
Η λύση στο «παράδοξο του παρατηρητή» δεν είναι πάντα απλή, αφού σχετίζεται
άµεσα µε τη δοµή του επικοινωνιακού γεγονότος της συνέντευξης. Οι βασικές τεχνικές που
κατά καιρούς έχουν εφαρµοστεί είναι οι εξής:
1. Η διακοπή της συνέντευξης µε κάποιο διάλειµµα, ή µε παύσεις που είναι οργανωµένες
έτσι ώστε ο οµιλητής να νοµίζει ότι στη διάρκειά τους αλλάζει η επικοινωνιακή
περίσταση. Ως αποτέλεσµα, παύει να θεωρεί ότι παρατηρείται και χαλαρώνει
προσεγγίζοντας την καθηµερινή οµιλία. Αυτό γίνεται κάτω από τις παρακάτω
περιστάσεις:
i.

Λόγος έξω από την τυπική συνέντευξη: στην περίπτωση αυτή ο οµιλητής
πριν από τη συνέντευξη ή µετά το τέλος της µπορεί να παράγει καθηµερινή
οµιλία. Όταν συνεχιστεί η ηχογράφηση στα συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα
(π.χ. 10 λεπτά πριν και 10 λεπτά µετά τη συνέντευξη) τότε µπορούµε να έχουµε
πρόσβαση σε αρκετά «καθηµερινή» γλώσσα.

ii.

Οµιλία µε τρίτο πρόσωπο: αντίστοιχα «ποιοτικά» δεδοµένα µπορούµε να
συλλέξουµε, όταν αναλύσουµε τη γλώσσα που χρησιµοποιείται µόλις ο οµιλητής
διακόψει για λίγο τη συµµέτοχή του στη συνέντευξη, για να µιλήσει µε ένα τρίτο
πρόσωπο ή για να απαντήσει στο τηλέφωνο.

2. Η παραγωγή µονολόγων, όταν ο οµιλητής δεν απαντά αµέσως στην αρχική ερώτηση.
Αυτή είναι η περίπτωση όπου ο οµιλητής χωρίς να το καταλάβει εµπλέκεται σε ένα θέµα
που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα και αρχίζει να µονολογεί αποµακρυνόµενος από το αρχικό
θέµα συζήτησης, αλλά προσεγγίζοντας τη µορφή της καθηµερινής οµιλίας.
3. Η συζήτηση θεµάτων που προκαλούν στον οµιλητή ισχυρή συναισθηµατική αναταραχή.
Το πιο γνωστό ίσως είναι το ερώτηµα «κίνδυνος θανάτου» (danger of death). Ερωτάται
δηλαδή ο οµιλητής αν έχει ποτέ κινδυνέψει η ζωή του. Η περιγραφή µιας τέτοιας
εµπειρίας ταράσσει τον οµιλητή συναισθηµατικά και λόγω της συναισθηµατικής έντασης
παρακάµπτει την αίσθηση ότι παρατηρείται και οδηγείται στην παραγωγή λόγου δίχως
υφολογική επιτήδευση.
4. Η συζήτηση µέσα σε παρέα µε την παρουσία και άλλων ατόµων. Αυτή η τεχνική
εκµεταλλεύεται την ψυχοδυναµική της οµάδας, για να χαλαρώσει τον οµιλητή και να τον
αφήσει να εκφραστεί φυσικά και είναι γνωστή ως “συµµετοχική παρατήρηση”
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(participant observation)88. Η αποτελεσµατικότητά της αυξάνει ακόµα περισσότερο, όταν
η παρέα συστήνεται φυσικά και όχι υπό την υπόδειξη του ερευνητή. Στην περίπτωση
αυτόνοµα οργανωµένων συνεστιάσεων τα άτοµα µιλούν αυθόρµητα και η γλωσσική τους
συµπεριφορά παράγεται σε αρµονία µε τις επικοινωνιακές περιστάσεις στις οποίες
συµµετέχουν. Όπως αναφέρει και ο Nordberg (1980: 5), η χρήση γλωσσικών τύπων που
αποµακρύνονται από τη γλωσσική νόρµα της παρέας ή της γλωσσικής κοινότητας που
µελετάται δηµιουργούν επίκριση από τα υπόλοιπα µέλη. Όσο δε πιο κλειστό είναι το
κοινωνικό δίκτυο που µελετάται τόσο πιο ισχυρές είναι οι κοινωνικές πιέσεις για τη
διατήρηση της γλωσσικής νόρµας.

4.3.2.2 Ηχογράφηση του δείγµατος
Όλες οι παραπάνω µεθοδολογικές αρχές χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα, για να
εξασφαλισθεί η µεγαλύτερη δυνατή φυσικότητα στην παραγωγή λόγου. Οι συνεντεύξεις και
των 5 οικογενειών έγιναν στα σπίτια τους, για να εξασφαλισθεί η µεγαλύτερη δυνατή άνεση
των οµιλητών. Παράλληλα, οργανώθηκαν έτσι ώστε να µην είναι τα κεντρικά επικοινωνιακά
γεγονότα, αλλά να αποτελούν µια συµπληρωµατική δραστηριότητα στα περιθώρια µιας
εντελώς διαφορετικής επικοινωνιακής περίστασης. Έτσι, το σύνολο των ηχογραφήσεων έγινε
στα περιθώρια εορτών ή κοινωνικών επισκέψεων της οικογένειας του υπογράφοντα στις υπό
εξέταση οικογένειες. Στα πλαίσια αυτών των επισκέψεων πληροφορούσαµε τους οµιλητές ότι
θα τους ηχογραφήσουµε ενηµερώνοντάς τους παράλληλα ότι το αντικείµενο της έρευνας έχει
σχέση µε τη γλώσσα, αλλά χωρίς να τους προσδιορίζει το ακριβές γλωσσικό επίπεδο υπό
εξέταση (φωνητική). Η συζήτηση τις περισσότερες φορές γινόταν παρουσία και άλλων
οικογενειακών µελών. Στις περιπτώσεις αυτές οι θεωρητικές επιδράσεις της συµµετοχικής
παρατήρησης γινόντουσαν έντονα ορατές, αφού οποτεδήποτε κάποιος οµιλητής άρχιζε να
χρησιµοποιεί κάποια λόγια λεξιλογικά στοιχεία, οι υπόλοιποι αντιδρούσαν και τον
παρέτρεπαν να µην κάνει επίδειξη γνώσεων ή γλωσσικής εκλέπτυνσης.
Το επικοινωνιακό γεγονός της συνέντευξης µέσα ακριβώς από την ψυχοδυναµική της
οµάδας ήταν µη αυστηρά δοµηµένο. Οι διακοπές και οι παύσεις ήταν συχνές στη διάρκεια
των οποίων ο υπό εξέταση οµιλητής άνοιγε διάλογο µε άλλα άτοµα από τους
παρευρισκοµένους ή ξεκίναγε ένας διάλογος που συµµετείχαν άλλα άτοµα, ενώ ο οµιλητής
σιωπούσε. Η χαλαρότητα που υπήρχε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν εµφανής και
από την κινητικότητα του οµιλητή. Συχνά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αποµακρυνόταν

88

H συµµετοχική παρατήρηση ξεκίνησε από τις ανθρωπολογικές µελέτες των µέσων του αιώνα µας
και απαιτούσε τη διείσδυση του ανθρωπολόγου στην κοινότητα που παρατηρούσε έτσι ώστε να την
περιγράψει εκ των ένδον. Στις γλωσσολογικές έρευνες πεδίου η πρώτη αναφορά χρησιµοποίησης
τέτοιας τεχνικής είναι από τους Labov, Cohen, Robins & Lewis (1968) [αναφέρεται στο Labov
(1972β: 210)
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από το χώρο που ήταν τοποθετηµένο το µαγνητόφωνο και πήγαινε σε άλλο δωµάτιο, για να
συνεχίσει κάποιες οικιακές δουλειές ή απαντήσει κάποιο τηλέφωνο.
Η συνέντευξη δε βασιζόταν σε προκατασκευασµένες ερωτήσεις, για να µειωθεί
ακριβώς η τυπικότητά της. Συνήθως, η ηχογράφηση ξεκινούσε, όταν µια µη τεχνητά
δηµιουργηµένη συζήτηση είχε ήδη αρχίσει. Η µόνη προσπάθεια κατευθυνόµενης παραγωγής
λόγου στη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν το ερώτηµα του “κινδύνου του θανάτου”, το
οποίο το θέσαµε σε όλες τις συνεντεύξεις. Όλοι οι οµιλητές απάντησαν σε αυτό το ερώτηµα
και πολλοί από αυτούς εµφανίστηκαν έντονα συγκινηµένοι κατά τη διάρκεια της αφήγησης
της δικιάς τους επικίνδυνης εµπειρίας. Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα µας βοήθησε
αργότερα στην ανάλυση των δεδοµένων, καθώς µπορέσαµε να δούµε κατά πόσο η υπόλοιπη
οµιλία παρουσίαζε παρόµοιους δείκτες στις υπό εξέταση γλωσσικές µεταβλητές σε σχέση µε
το κοµµάτι της οµιλίας που παραγόταν ως απάντηση στο ερώτηµα “του κινδύνου του
θανάτου”. Έτσι η σύγκριση των δύο ποσοστών µας έδωσε ένα άτυπο δείκτη "φυσικότητας" ο
οποίος στατιστικώς µας επιβεβαίωσε κατά πόσο η οµιλία που αναλύαµε ήταν εξίσου φυσική
µε αυτή που παραγόταν κάτω από έντονο συναισθηµατικό βάρος (η οποία θεωρητικά θα
πρέπει να αποτελεί το πιο φυσικό άκρο στην υφολογική διαστρωµάτωση της οµιλίας).
Η επιλογή µη προκατασκευασµένων ερωτήσεων µας βοήθησε ακόµα ως προς το να
προσεγγίσουµε θέµατα που ενδιέφεραν τον οµιλητή και να πετύχουµε ηχογραφήσεις
πλούσιες σε δεδοµένα γλωσσικής παραγωγής µέσα από πολλές φορές παρατεταµένους
µονολόγους. Στην περίπτωση αυτή δε διακόπταµε την παραγωγή λόγου, αλλά αντίθετα
προσπαθούσαµε να την ενισχύσουµε ρωτώντας περισσότερες πληροφορίες για το
συγκεκριµένο θέµα.
Το δεύτερο επίπεδο ύφους στηρίζεται σε µια τεχνητή παραγωγή λόγου από πλευράς
του οµιλητή µε την προφορά αποµονωµένων από συµφραζόµενα λέξεων. Εδώ θα πρέπει να
διευκρινιστεί ότι η έννοια ύφους ακολουθεί τον ορισµό του Labov (1972β: 70-109), δηλ.
αντιµετωπίζεται µονοδιάστατα µε βασικό κριτήριο το βαθµό προσοχής που δίνει ο οµιλητής
στην παραγωγή λόγου. Στη συγκεκριµένη διαδικασία στόχος είναι η παραγωγή όσο το
δυνατόν πιο τυπικής οµιλίας. Για τις ανάγκες αυτές επιλέχθηκε διαφορετική διαδικασία
προσέγγισης των οµιλητών από αυτή που ακολουθήθηκε για φυσική οµιλία. Οι συναντήσεις
για την ηχογράφηση του τυπικού ύφους µετά από τις συναντήσεις για την ηχογράφηση της
φυσικής οµιλίας. Οι οµιλητές ενηµερώθηκαν αυτή τη φορά ότι οι συγκεκριµένες
ηχογραφήσεις θα χρησιµοποιηθούν, για να εξεταστεί η προφορά συγκεκριµένων λέξεων89. Οι
ηχογραφήσεις γίνονταν σε κάποιο ήσυχο δωµάτιο όπου παρευρίσκονταν µόνο ο υπογράφων
89

Και στην περίπτωση αυτή όµως αποφύγαµε να προσδιορίσουµε τα φωνητικά στοιχεία που
εξετάζουµε, για να µην προκαλέσουµε έντονα φαινόµενα υπερδιόρθωσης που θα επικάλυπταν την
πραγµατική υφολογική διαστρωµάτωση που κρύβεται πίσω από τις εξεταζόµενες γλωσσικές
µεταβλητές.
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και ο οµιλητής. Για της ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκαν διαφορετικά ερωτηµατολόγια
για τα ηχηρά κλειστά και τις ακολουθίες έρρινο + σύµφωνο. Αυτό έγινε γιατί η φύση των
γλωσσικών µεταβλητών είναι διαφορετική, όπως θα φανεί και παρακάτω, και προϋποθέτει
διαφορετικού τύπου µεθοδολογία ανάλυσης.
Η διαδικασία µε την οποία καταρτίσθηκε το ληµµατολόγιο των ερωτηµατολογίων90
καινοτοµεί ως προς άλλες µεθόδους, αφού η επιλογή δεν έγινε βάσει της ανάγκης να
καλυφθεί το σύνολο των γλωσσικών περιβαλλόντων που µπορεί να εµφανιστεί η υπό εξέταση
γλωσσική µεταβλητή, αλλά βάσει των λέξεων που χρησιµοποίησε ο οµιλητής κατά τη
διάρκεια των ηχογραφήσεων της φυσικής οµιλίας. Η συγκεκριµένη µέθοδος µας δίνει τη
δυνατότητα να εξετάσουµε την υφολογική διαστρωµάτωση της µεταβλητής µε συγκεκριµένο
τρόπο, αφού ελέγχουµε απόλυτα καθορισµένα γλωσσικά στοιχεία σε δύο διαφορετικές
επικοινωνιακές περιστάσεις. Η όποια διαφορά στη συχνότητα χρήσης των υπό εξέταση
γλωσσικών µεταβλητών θα ανάγεται αποκλειστικά στην υφολογική διαστρωµάτωση, αφού το
λεξιλογικό στοιχείο παραµένει το ίδιο. Αποτέλεσµα της υιοθέτησης αυτής της µεθόδου είναι
να δηµιουργηθούν ξεχωριστές λίστες λέξεων για κάθε οµιλητή, αφού οι κοινές λέξεις των
οµιλητών κατά τη διάρκεια της γλωσσικής τους παραγωγής είναι ελάχιστες.
Μεταλεξικές ακολουθίες έρρινο + σύµφωνο: Η επίτευξη τυπικής παραγωγής
πραγµατοποιήθηκε µε τη µορφή ενός ερωτηµατολογίου που περιλάµβανε 210 λέξεις
καταταγµένες σε τρεις κατηγορίες σύµφωνα µε το αρχικό σύµφωνο (άηχο κλειστό, ηχηρό
κλειστό, εξακολουθητικό). Η επιλογή των συγκεκριµένων λέξεων κάλυπτε το σύνολο των
περιβαλλόντων που κωδικοποιήθηκαν91.
Η διαδικασία92 που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Για τα άρθρα τον, την, το αριθµητικό
έναν και το άκλιτο σαν προφέραµε ένα ουσιαστικό από το ερωτηµατολόγιο στην ονοµαστική
πτώση και ζητήσαµε από τον οµιλητή να το επαναλάβει στην αιτιατική πτώση προφέροντας
το άρθρο, το αριθµητικό ή το άκλιτο µπροστά του. Η ίδια πρακτική ακολουθήθηκε και για
τους ρηµατικούς τύπους. Ο οµιλητής τους προφέρει χρησιµοποιώντας το γ’ ενικό πρόσωπο
µαζί µε τα αρνητικά µόρια δεν, µην και τις προσωπικές αντωνυµίες τον, την. Όσον αφορά την
περίπτωση των εγκλιτικών περιβαλλόντων ακολουθήσαµε παρόµοια διαδικασία. Προφέραµε
µια απλή φράση του τύπου Υ – Ρ – Α µε τον ενεργητικό ρηµατικό τύπο στο α’ πρόσωπο του

90

Η µοναδική εξαίρεση αφορά στο β’ ερωτηµατολόγιο των ηχηρών κλειστών που περιλαµβάνει τις
τέσσερεις λεξιλογικές κατηγορίες του Householder (1964).
91
Ωστόσο, ορισµένοι οµιλητές δεν παρουσίασαν το σύνολο των γλωσσικών περιβαλλόντων στις
λέξεις που εµφάνισαν στη φυσική τους οµιλία. Στις περιπτώσεις αυτές προτιµήθηκε η υποαντιπροσώπευση των συγκεκριµένων γλωσσικών περιβαλλόντων, έναντι της ενσωµάτωσης νέων
λεξικών στοιχείων που ίσως όµως διαστρέβλωναν την υφολογική διαστρωµάτωση των εξεταζοµένων
µεταβλητών.
92
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε βασίζεται στα µεθοδολογία της Berko (1958) η οποία είχε
χρησιµοποιήσει τη µνηµονική ανάκληση µορφοφωνηµικών κανόνων ακολουθίας, για να εξετάσει την
πρόσληψή τους από παιδία ηλικίας 4-8 ετών.
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ενεστώτα και ζητήσαµε από τον οµιλητή να τη µεταφέρει στο γ’ πληθυντικό του ενεστώτα
και στο γ’ πληθυντικό του αορίστου. Το αντικείµενο της φράσης ήταν λέξη της οποίας το
αρχικό τεµάχιο ποίκιλε και κάθε φορά κάλυπτε περιπτώσεις που είχαν εµφανιστεί στη φυσική
οµιλία του οµιλητή.
Η επιλογή της παραπάνω διαδικασίας έγινε για τους εξής λόγους:
1. Η υπό µελέτη µεταβλητή έχει ορθογραφική αντιπροσώπευση. Το γραφηµατικό -ν που
υπάρχει στην ορθογραφία όλων των λέξεων που εξετάζονται καθιστά αδύνατη τη χρήση
οποιουδήποτε γραπτού κειµένου για την εξαγωγή συµπερασµάτων υφολογικής χρήσης. Η
γλωσσική παραγωγή του οµιλητή θα είναι άµεσα εξαρτηµένη από την αναγνωστική
δεξιότητά του και δε θα αντιπροσωπεύει την εσωτερική του γραµµατική.
2. Η διαδικασία στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από έντονο βαθµό τυπικότητας και µας
βοηθάει να εξαγάγουµε δείγµατα γλωσσικών χρήσεων ενδεικτικά των γλωσσικών
επιλογών του οµιλητή σε µια τυπική περίσταση επικοινωνίας. Έτσι διερευνάται η
αντίληψη περί “σωστού” και ο οµιλητής ενσυνείδητα ελέγχει τις πραγµατώσεις του µε
σκοπό να παραγάγει την πιο prestige προφορά πιστεύοντας ότι ταυτόχρονα κρίνεται για
την ορθή χρήση των τελικών -ν.
3. Η µνηµονική ανάκληση του κανόνα του τελικού -ν δίχως την παρουσία οπτικού
ερεθίσµατος αγγίζει και ορισµένες ψυχογλωσσολογικές πλευρές της υφής των υπό
εξέταση κανόνων και µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε πρόσβαση στη σχεσιακή
οργάνωση του κανόνα στη µακροσκοπική µνήµη93 (long-term memory) (Κnitsch 1977).
Ηχηρά κλειστά:
Η επίτευξη τυπικής παραγωγής έγινε µέσα από τη χρήση δύο ερωτηµατολογίων και
ενός κειµένου. Το πρώτο ερωτηµατολόγιο περιείχε µεµονωµένες λέξεις που παρουσίαζαν
ηχηρά κλειστά, είτε στο εσωτερικό, είτε στην αρχή των λέξεων τους. Οι συγκεκριµένες λέξεις
που χρησιµοποιήθηκαν χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, όπως ακριβώς στις ακολουθίες
έρρινο + σύµφωνο βάσει του ηχηρού κλειστού που περιείχαν ([b], [d], [g]). Και στην
περίπτωση αυτή καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι συγκεκριµένες λέξεις να καλύπτουν το
σύνολο των περιβαλλόντων που κωδικοποιήθηκαν. Επειδή η ορθογραφική αντιπροσώπευση
των ηχηρών κλειστών δεν µπορεί να διακρίνει τη φωνητική τους ποικιλία (παρουσία ή
απουσία προερρινοποίησης) οι λίστες λέξεων δόθηκαν στους οµιλητές µε την οδηγία να τις
αναγνώσουν όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε µε το
κείµενο το οποίο κατασκευάστηκε ξεχωριστά για κάθε οµιλητή µε βάση τις λέξεις της λίστας
του και ζητήθηκε να αναγνωστεί από τον καθένα.
93

Η τελευταία δυνατότητα, αν και αποµακρύνεται από τους στόχους της παρούσας έρευνας, αποτελεί
χρήσιµη µέθοδο για την περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης ψυχογλωσσολογικών πλευρών των
µορφοφωνολογικών κανόνων σε συνδυασµό µε τις υφολογικές διαφοροποιήσεις στη χρήσή τους
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4.3.2.3 Εξοπλισµός και τεχνικές λύσεις για τις ηχογραφήσεις
∆εδοµένου ότι τα δεδοµένα της οµιλίας θα αναλύονταν από φασµατογράφο, καθώς
και ότι τα υπό εξέταση φαινόµενα βασίζονται σε ακουστικές παραµέτρους εύκολα
παραµορφώσιµες, χρησιµοποιήθηκε ηµι-επαγγελµατικός εξοπλισµός ηχογράφησης. Το
σύνολο των ηχογραφήσεων έγινε µε το µαγνητόφωνο µάρκας AIWA τύπος SLSS / Cassette
Recorder TP – 80. Το συγκεκριµένο µαγνητόφωνο παρουσιάζει υψηλό λόγο σήµατος /
θορύβου (80db) και διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που αποδείχθηκαν πολύ χρήσιµα κατά
τη διάρκεια των ηχογραφήσεων94.
Το µικρόφωνο που χρησιµοποιήθηκε ήταν το SONY ECM T-140 το οποίο
προσαρµόστηκε σε έναν ασύρµατο ποµπό µικρών διαστάσεων (KEC MC-3200 SingleChannel Micordless). Το συγκεκριµένο µικρόφωνο παρουσιάζει υψηλή κατευθυντικότητα,
είναι µικρών διαστάσεων, για να εφαρµόζει στο πέτο του οµιλητή και έχει ευρεία απόκριση
στο σύνολο του ακουστού φάσµατος συχνοτήτων (20 Hz – 20 KHz). Το γεγονός ότι ήταν
ασύρµατο και µικρών διαστάσεων, βοήθησε ιδιαίτερα τις ηχογραφήσεις, αφού, όπως
παρατηρήσαµε και πιο πάνω, οι οµιλητές λόγω της χαλαρότητας της επικοινωνιακής
περίστασης εµφανίζονταν κινητικοί και συχνά εγκατέλειπαν τον άµεσο χώρο των
ηχογραφήσεων, για να κάνουν µια σύντοµη, αλλά επείγουσα δουλεία (π.χ. απάντηση στο
τηλέφωνο, υποδοχή κάποιου έκτακτου επισκέπτη κ.ά.). Λόγω των δυνατοτήτων του
µπορέσαµε και ηχογραφήσαµε µερικές από τις πιο αυθεντικές και καθηµερινές γλωσσικές
παραγωγές των οµιλητών του δείγµατός µας.
Το υλικό ηχογραφήθηκε σε κασέτες διάρκειας 60 λεπτών µάρκας TDK τύπου AD-60.
Ο συγκεκριµένος τύπος παρουσιάζει χαµηλό θόρυβο υψηλών συχνοτήτων (hiss) και
ενδείκνυται για ηχογράφηση οµιλίας. Το σύνολο του φωνητικού υλικού ψηφιοποιήθηκε, για
να αναλυθεί ακουστικά από λογισµικό ηχητικής ανάλυσης. Ο υπολογιστής ο οποίος
χρησιµοποιήθηκε για την ψηφιοποίηση και ανάλυση των φωνητικών δειγµάτων ήταν ένας PC
στον οποίο ήταν εγκατεστηµένο το λειτουργικό σύστηµα της Microsoft Windows 95. Το
λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε για την ψηφιοποίηση του φωνητικού υλικού ήταν το Sound
Forge έκδοση 4.0 της Sonic Foundry Inc. Για να γίνει η ψηφιοποίηση συνδέθηκε η γραµµή
εξόδου του µαγνητοφώνου στην είσοδο της κάρτας ήχου του Η/Υ. Η δειγµατοληπτική
συχνότητα (sampling frequency) της ψηφιοποίησης ορίστηκε στα 16 ΚHz, ενώ το
94

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά ήταν τα ακόλουθα:
∆υνατότητα ενεργοποίησης της ηχογράφησης µετά από ένα συγκεκριµένο επίπεδο θορύβου
(Sound Level Sensor System – SLSS) έτσι ώστε οι παρατεταµένες παύσεις, τυπικές σε µια µη
τυπική συνοµιλία δεν ηχογραφούνταν
2. Εστίαση στις συχνότητες οµιλίας (Voice Zoom Recording System – VZRS) επιτύχαµε έτσι
εξαιρετικά καλής ποιότητας ηχογράφηση σε θορυβώδες περιβάλλον.
3. Τηλεχειριστήριο η χρήση του οποίου βελτίωσε την οργάνωση των ηχογραφήσεων, αφού όλες οι
ενέργειες, όσον αφορά τη λειτουργία του µαγνητοφώνου, µπορούσαν να γίνουν εξ’αποστάσεως
και µε τη µικρότερη δυνατή ενόχληση του οµιλητή, ιδιαίτερα την ώρα που µιλούσε.
1.
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δειγµατοληπτικό εύρος (sampling size) ορίστηκε στα 16 Bit. Αυτός ο συνδυασµός
δειγµατοληπτικού εύρους και συχνότητας µας δίνει αρκετά υψηλή διακριτικότητα στη
φασµατογραφική ανάλυση των δεδοµένων µας χωρίς να δηµιουργεί παράλληλα µεγάλα
αρχεία κυµατοµορφών ήχου, τα οποία θα δηµιουργούσαν πρόβληµα στην αποθήκευσή τους.
Αν και υπήρξε χρήση εξελιγµένου τεχνολογικού εξοπλισµού σε όλη τη διάρκεια
ηχογραφήσεων, δεν αποφεύχθηκε κάποια µικρή παραµόρφωση του σήµατος. Ιδιαίτερα, στην
περίπτωση της φυσικής οµιλίας ο εξωτερικός θόρυβος ήταν τόσο µεγάλος που παρά την
κατευθυντικότητα του µικροφώνου και τη λειτουργία του συστήµατος εστίασης οµιλίας ένα
µεγάλο µέρος του πέρασε στη ψηφιοποιηµένη κυµατοµορφή. Η αντιµετώπιση τέτοιων
περιπτώσεων ηχογράφησης έγινε µε την εφαρµογή ειδικού λογισµικού αποθορυβοποίησης
του σήµατος. Το λογισµικό που επιλέχθηκε ήταν το Cool Edit 96 της Syntrillium. Η
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής:
1. Επιλέχθηκαν περιοχές της ηχογράφησης που περιείχαν µόνο το θόρυβο που
επιθυµούσαµε να αφαιρέσουµε.
2. Οι περιοχές αυτές αναλύθηκαν στατιστικώς από το λογισµικό και δηµιουργήθηκε ένα
στατιστικό προφίλ του συγκεκριµένου θορύβου (βλ. την παρακάτω εικόνα).
3. Επιλέχθηκε ο βαθµός στον οποίο το λογισµικό θα επεµβεί στο σήµα, για να αφαιρέσει το
θόρυβο. Στα σήµατά µας χρησιµοποιήσαµε πάντα µέτριες τιµές αποθορυβοποίησης η
ακριβής τιµή των οποίων καθοριζόταν κάθε φορά δυναµικά ανάλογα µε το βαθµό
θορύβου και την ποιότητα αποθορυβοποίησης που προέκυπτε µέσα από τη δοκιµή
διαφορετικών τιµών.
Για τη φασµατογραφική ανάλυση των σηµάτων επιλέχθηκε η χρήση του λογισµικού
Canadian Speech Research Environment (CSRE), έκδοση 4.5 της Αvaaz. Το συγκεκριµένο
λογισµικό επιτρέπει τη διεξαγωγή πλήθους ακουστικών αναλύσεων εξειδικευµένων σε
φωνητικά σήµατα, όπως ταχείς µετασχηµατισµούς Fourier (Fast Fourier Transformations –
FFT), ανάλυση επιτονισµού (pitch analysis), εντοπισµό συχνοτικών πυκνώσεων (formant
tracking), εκτίµηση των κινήσεων των φωνητικών χορδών (epoch estimation) κ.ά.. Το
συγκεκριµένο λογισµικό δίνει τη δυνατότητα παραγωγής φασµατογραφηµάτων ευρείας
ζώνης (wide - band), και βραχείας ζώνης (narrow band). Για την ανάλυση της υπό εξέτασης
φωνητικής ποικιλίας προτιµήθηκε η ανάλυση ευρείας φάσης,95 ενώ κατά περίπτωση
δοκιµάστηκαν διαφορετικά βάθη αναλύσεων, για να επιτευχθεί η µέγιστη διακριτικότητα.

95

Μερικά από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά των κλειστών και έρρινων συµφώνων είναι, είτε η
έλλειψη περιοδικότητας για τα πρώτα, είτε η παρουσία αντισυντονισµών (antiformants) στα δεύτερα.
Η ανάλυση ευρείας φάσης συγχωνεύει αυτά τα χαρακτηριστικά και παρουσιάζει φασµατογραφήµατα
που συγχωνεύουν αυτή τη πληροφορία.
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Το φωνητικό υλικό που αναλύθηκε, κωδικοποιήθηκε για περαιτέρω επεξεργασία σε
φύλλα εργασίας του λογισµικού Εxcel 97 της Microsoft. ∆ηµιουργήθηκαν ξεχωριστές στήλες
για κάθε ποικίλλοντα τύπο, καθώς και για κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή. Το σύνολο της
εξεταζόµενης φωνητικής ποικιλίας του κάθε οµιλητή καταγράφτηκε στο συγκεκριµένο φύλλο
και χαρακτηρίστηκε ως προς τις ανεξάρτητες µεταβλητές. Η στατιστική επεξεργασία των
δεδοµένων και τα γραφήµατα έγιναν από το λογισµικό Statistica έκδ. 5.0 της Statsoft και το
VARBRUL (έκδοση για PC).

4.4

Κατηγοριοποίηση της εξεταζόµενης φωνητικής ποικιλίας και
καθορισµός των κοινωνιογλωσσολογικών µεταβλητών της έρευνας
Η παρούσα µελέτη αξιοποιώντας την ακουστική ανάλυση των φωνητικών δεδοµένων

όρισε τις κατηγορίες ποικιλίας έτσι ώστε να επιτευχθεί µέγιστη διακριτικότητα και ελάχιστη
επικάλυψη. Σηµαντικό ρόλο κατά την κατηγοριοποίηση έπαιξαν και οι στατιστικές
προϋποθέσεις που χρειάστηκε να καλυφθούν (βλ. 4.5) ώστε να εξαχθούν αξιόπιστα
στατιστικώς αποτελέσµατα. Το σύνολο της ποικιλίας που εµφανίζουν τα έρρινα σύµφωνα σε
συνεκφορά µε σύµφωνο κατατάχθηκε στις εξής 3 βασικές κατηγορίες (βλ.1.2). Στην πρώτη
περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις των ηχηρών κλειστών η ποικιλία των οποίων σχετίζεται µε
την εµφάνιση της προερρινοποίησης.
Η δεύτερη κατηγορία, περιλαµβάνει τις ακολουθίες των λέξεων που ακολουθούν τον
κανόνα διατήρησης του τελικού "ν", όπως αυτός µας δόθηκε από το Μανόλη
Τριανταφυλλίδη. Σύµφωνα µε αυτόν:
Φυλάγεται το τελικό ν του άρθρου (τον,την), του αριθµητικού έναν, της
τριτοπρόσωπης προσωπικής αντωνυµίας την, των άκλιτων δεν, µην και σαν,
όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή σύµφωνο στιγµιαίο (κ, π, τ, µπ,
ντ, γκ, τσ, τζ, ξ, ψ) [ακολουθούν παραδείγµατα] . . .
Χάνεται το τελικό ν όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από σύµφωνο
εξακολουθητικό (γ, β, δ, χ, θ, λ, µ, ν, ρ, σ, ζ) [ακολουθούν παραδείγµατα]

Τριανταφυλλίδης (1941: 82-84)
Σε αυτή την κατηγορία εκτός από τις παραπάνω λέξεις συµπεριλάβαµε το σύνολο
των άκλιτων λέξεων που περιέχουν τελικό έρρινο (π.χ. αν, όταν, πριν κ.ά.) την αρσενική
αντωνυµία (τον) και τη γενική πληθυντικού του άρθρου (των). Η συγκεκριµένη κατηγορία
ονοµάστηκε "Προκλιτικά96" καλύπτοντας στην ουσία ένα ευρύ φάσµα λεξικών κατηγοριών
εκτός από τις περιπτώσεις των ρηµάτων µε τελικό έρρινο.
Στην τρίτη κατηγορία τέλος, κατατάχθηκαν οι ρηµατικοί τύποι που περιλάµβαναν
τελικό έρρινο. Οι ρηµατικοί τύποι που παρουσιάζουν τελικό έρρινο είναι οι εξής: α) το τρίτο
πληθυντικό πρόσωπο, οριστικής της ενεργητικής φωνής όλων των χρόνων97 β) το τρίτο
96

Ο όρος χρησιµοποιείται ως ετικέτα, για να καλύψει µια σειρά από ετερόκλητα λεξικά στοιχεία και
δε χρησιµοποιείται µε τον αυστηρό γραµµατικό του ορισµό.
97
Συµπεριλαµβάνουµε και το βοηθητικό ρήµα έχω που χρησιµοποιείται για τους περιφραστικούς
χρόνους του Παρακειµένου, Υπερσυντέλικου και Συντελεσµένου Μέλλοντα.
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πληθυντικό πρόσωπο, υποτακτικής της ενεργητικής φωνής του ενεστώτα και του αορίστου γ)
το πρώτο, δεύτερο, τρίτο ενικό και τρίτο πληθυντικό πρόσωπο, της παθητικής φωνής του
παρατατικού δ) το τρίτο πληθυντικό της οριστικής και υποτακτικής της παθητικής φωνής του
αορίστου ε) Περιφραστικοί χρόνοι παθητικής φωνής (το τρίτο πληθυντικό του βοηθητικού
ρήµατος έχω).
Οι δύο τελευταίες κατηγορίες επειδή περιελάµβαναν την ακολουθία έρρινο +
σύµφωνο χρειάστηκε να υποκατηγοριοποιηθούν σε επί µέρους κατηγορίες. Έτσι τόσο τα
"Προκλιτικά", όσο και τα "Ρήµατα" διακρίθηκαν ανάλογα µε το τεµάχιο που ακολουθεί το
τελικό τους έρρινο. Πιο συγκεκριµένα σε κάθε µία από τις δύο αυτές κατηγορίες
δηµιουργήθηκαν οι εξής υποκατηγορίες: Τελικό έρρινο + α) φωνήεν β) άηχο κλειστό γ)
εξακολουθητικό δ) ηχηρό κλειστό.

4.4.1 Ηχηρά κλειστά
Στα ηχηρά κλειστά η ποικιλία που παρατηρήθηκε ήταν απλή. Εµφανίστηκε
προερρινοποίηση

η

οποία

παρουσίαζε

διαφοροποίηση

σε

διάρκεια

και

ένταση.

Μεθοδολογικά επιλέξαµε να την κατηγοριοποιήσουµε ως κατηγορικό φαινόµενο. Έτσι,
εφόσον υπήρχαν τα ίχνη προερρινοποίησης στη φασµατική ανάλυση του εκφωνήµατος και
εντοπίζαµε αντίστοιχους αντι-συντονισµούς συχνοτήτων στο σχετικό FFT της περιοχής,
θεωρούσαµε την εκφώνηση προερρινοποιηµένη. Ως προερρινοποιηµένες χαρακτηρίστηκαν
και οι εκφωνήσεις εκείνες που περιελάµβαναν ερρινοποιηµένο φωνήεν, χωρίς όµως να
ακολουθεί καθαρό έρρινο τεµάχιο πριν από το ηχηρό κλειστό. Αντίθετα, όταν µετά το τέλος
του φωνήεντος εµφανιζόταν το κλείσιµο του ηχηρού κλειστού δίχως ίχνη υπερωφαρυγγικού
ανοίγµατος

στο

σχετικό

φασµατογράφηµα,

θεωρούσαµε

την

εκφώνηση

ως

µη

προερρινοποιηµένη. Το σύνολο της φωνητικής ποικιλίας που περιγράψαµε εµφανίζει τους
εξής 3 τύπους:
1. Προερρινοποίηση (ποικίλλουσα σε χρονική διάρκεια και ένταση). Π.χ. /kabos/ →
[kambos].
2. Ερρινοποίηση του προηγούµενου φωνήεντος. Π.χ. /kabos/ → [kãbos].
3. Έλλειψη προερρινοποίησης. Π.χ. /kabos/ → [kabos].
Οι ανωτέρω ποικιλίες συγχωνεύθηκαν σε µια κοινωνιογλωσσολογική µεταβλητή µε
δύο τιµές:
α) Προερρινοποίηση [κατηγορίες 1, 2] που κωδικοποιήθηκε µε τον αριθµό 1.
β) Έλλειψη προερρινοποίησης [κατηγορία 3] που κωδικοποιήθηκε µε τον αριθµό 0.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι φωνητικά το έρρινο τεµάχιο που εµφανιζόταν ως
προερρινοποίηση αντιληπτικά ήταν πάντα αφοµοιωµένο ως προς τη θέση άρθρωσης του
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επόµενου ηχηρού κλειστού και έτσι δεν παρουσιάστηκαν περιπτώσεις, όπως *[kanbos] ή
*[angonas].

4.4.2 Προκλιτικά µε τελικό έρρινο + σύµφωνο
4.4.2.1 Ακολουθία έρρινο + άηχο κλειστό
Η ακουστική ανάλυση των σχετικών φωνητικών δεδοµένων έδειξε ότι οι
συγκεκριµένες ακολουθίες έχουν πολύπλοκο σχήµα ποικιλίας. Η ποικιλία αρθρώνεται σε δύο
διαστάσεις: α) διατήρηση του τελικού έρρινου και β) εφαρµογή του κανόνα της
ηχηροποίησης. Η περίπτωση της διατήρησης του τελικού έρρινου συνοδεύεται από την
προαιρετική αφοµοίωση του έρρινου κατά τον τόπο άρθρωσης του επόµενου κλειστού και
την επίσης προαιρετική πραγµάτωση του τελικού έρρινου του προκλιτικού ως
ερρινοποιηµένου φωνήεντος. Το σύνολο των συνδυασµών συνοψίζεται ως εξής:
1. Ακολουθία έρρινου και άηχο κλειστό Π.χ. /ton#polemo/ → [ton polemo].
2. Αφοµοίωση του έρρινου κατά τον τόπο άρθρωσης του επόµενου συµφώνου χωρίς τη
λειτουργία άλλου φωνολογικού νόµου. Π.χ. /ton#polemo/ → [tom polemo].
3. Απλή ερρινοποίηση του φωνήεντος του προκλιτικού. Π.χ. /ton#polemo/ → [tõ polemo].
4. Εξακολουθητική αφοµοίωση κατά την ηχηρότητα του άηχου κλειστού ως προς το
προηγούµενο έρρινο Π.χ. /ton#polemo/ → [ton bolemo].
5. Εξακολουθητική αφοµοίωση κατά την ηχηρότητα του άηχου κλειστού ως προς το
προηγούµενο ερρινοποιηµένο φωνήεν Π.χ. /ton#polemo/ → [tõ bolemo].
6. Προληπτική αφοµοίωση του έρρινου κατά τόπο άρθρωσης ως προς το ηχηροποιηµένο
άηχο Π.χ. /ton#polemo/ → [tom bolemo].
7. Αποβολή του έρρινου χωρίς περαιτέρω λειτουργία άλλου φωνολογικού νόµου Π.χ.
/ton#polemo/ → [to polemo].
8. Αποβολή του έρρινου πριν από το ηχηροποιηµένο άηχο. Π.χ. /ton#polemo/ → [to
bolemo].
Οι ανωτέρω ποικιλίες συγχωνεύθηκαν σε µια σύνθετη κοινωνιογλωσσολογική
µεταβλητή µε 4 τιµές (βλ.και 2.1.2):
α) Αποβολή του έρρινου [κατηγορία 7]. µε κωδικό: 0n0v.
β) Απλή διατήρηση του τελικού έρρινου [κατηγορίες 1, 2, 3] µε κωδικό: 1n0v.
γ) Απλή ηχηροποίηση [κατηγορία 8] µε κωδικό: 0n1v.
δ) ∆ιατήρηση τελικού έρρινου µε συνακόλουθη ηχηροποίηση [κατηγορίες 4, 5, 6] µε κωδικό:
1n1v.
Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες συγχωνεύουν το σύνολο των φωνητικών ποικιλιών που
συναντήσαµε και χρησιµοποιήθηκαν ως βάση χαρακτηρισµού του συνόλου των δεδοµένων.
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Οι συγχωνεύσεις στη β και δ κατηγορία κρίθηκαν απαραίτητες α) λόγω του χαµηλού
ποσοστό εµφάνισης συγκεκριµένων τύπων π.χ. ερρινοποίηση φωνήεντος β) λόγω µη
επαρκούς διάκρισης της διαφοράς των συγκεκριµένων κατηγοριών από τους οµιλητές π.χ.
πολλοί οµιλητές δεν µπορούσαν να διακρίνουν το αφοµοιωµένο ως προς τη θέση του άηχου
κλειστού έρρινο µε το αναφοµοίωτο έρρινο. Οι παραπάνω λόγοι ισχύουν και για τις
υπόλοιπες συγχωνεύσεις που έγιναν και στις υπόλοιπες ακολουθίες που παρουσιάζονται
παρακάτω.
Στην ουσία πρόκειται για το εξαγόµενο δύο βασικών φωνολογικών διαδικασιών στις
υποκείµενες αντιπροσωπεύσεις:
α) Ηχηροποίηση (+/- Η): ∆ιαδικασία κατά την οποία το άηχο κλειστό αφοµοιώνεται
κατά την ηχηρότητα ως προς το έρρινο και τρέπεται σε ηχηρό κλειστό (βλ. πχ. τον κανόνα (6)
του Efstathiadis 1974, σελ.54 και τον κανόνα (8) του Κοντού 1989, σελ.55).
β) Αποβολή τελικού έρρινου (+/- Ν): ∆ιαδικασία κατά την οποία το έρρινο
αποβάλλεται πριν από συγκεκριµένο φωνητικό περιβάλλον στα όρια λέξης. Το ενδιαφέρον
στοιχείο εδώ είναι ότι τα φωνητικά δεδοµένα µας οδηγούν στην επέκταση αυτού του κανόνα
και σε περιβάλλοντα που η τυπική περιγραφή του δεν µπορούσε να προβλέψει στις
φωνολογικές αναλύσεις της ΝΕ (π.χ. αποβολή έρρινου πριν από φωνήεντα)
γ) Αφοµοίωση κατά τόπο άρθρωσης του έρρινου ως προς το επόµενο σύµφωνο (+/Α): ∆ιαδικασία που όπως θα δούµε παρακάτω εφαρµόστηκε µε κατηγορικό τρόπο.
Για να ερµηνευθεί η φωνητική ποικιλία που παρουσιάστηκε και η οποία δεν µπορεί
να προβλεφθεί από την κατηγορική εφαρµογή των παραπάνω κανόνων θα πρέπει να τους
θεωρήσουµε ως µεταβλητούς µε την έννοια που καθορίσαµε στο 2.2.4. Έτσι η πιθανοτική
εφαρµογή των κανόνων µας οδηγεί στην ποικιλία που παρατηρούµε στο
Σχήµα 298.
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Οι βασικές ετικέτες του σχήµατος είναι: n + Φ: Ακολουθία έρρινου + φωνήεν, n + Σ: Ακολουθία
έρρινου + συµφώνου, +Κ: Κλειστό σύµφωνο, -Κ: Εξακολουθητικό σύµφωνο, +/- Η: Ηχηροποίηση, +/Ν: ∆ιατήρηση έρρινου, +/- Α: Αφοµοίωση θέσης έρρινου, #: όριο λέξης.
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Φωνητική ποικιλία
έρρινου συµφώνου

n+Φ

n+Σ

[+Κ]

[-Κ]

[-Η]

[+Η]
+H

-H
n#p

n#b
+N

-N

+N

-N

n#b
+A
n#a

#a

m#b

#b
-A

n#b

n#b
+A

#b

m#b

+N

-N

+N

n#p

#b
-A

n#b

+A
#b

-N

m#p

#p
+A

-A
n#p

n#f

#p

m#f

#f
-A

n#f

#f

Σχήµα 2: Ανάλυση της ποικιλίας του έρρινου σε µεταλεξικό επίπεδο µε βάση τους φωνολογικούς κανόνες της α) διατήρησης τελικού έρρινου β) αφοµοίωσης
κατά ηχηρότητα γ) αφοµοίωσης κατά τόπο άρθρωσης του έρρινου ως προς το επόµενο σύµφωνο.

Επειδή οι τέσσερις κατηγορίες παρουσίασαν τα περίπλοκα σχήµατα ποικιλίας που
είδαµε στο
Σχήµα 2 για λόγους οικονοµίας και συµβατότητας µε τη φωνολογική περιγραφή
δηµιουργήσαµε δύο επιπλέον κοινωνιογλωσσολογικές µεταβλητές έτσι ώστε να συµβαδίζουν
µε τους δύο βασικούς µεταβλητούς κανόνες που θέσαµε παραπάνω:
1. ∆ιατήρηση του τελικού έρρινου: Η ποικιλία εξετάζεται µόνο ως προς τη
διάσταση της ερρινοποίησης. Η συγκεκριµένη µεταβλητή πήρε δύο τιµές, 0 στις
περιπτώσεις που το τελικό έρρινο αποβαλλόταν (άθροισµα των περιπτώσεων
1n1v και 1n0v) και 1 (άθροισµα των περιπτώσεων 0n1v και 0n0v), όταν το
τελικό έρρινο διετηρείτο.
2. Ηχηροποίηση: Η ποικιλία εξετάζεται µόνο ως προς τη διάσταση της
ηχηροποίησης. Η συγκεκριµένη µεταβλητή πήρε δύο τιµές, 0 στις περιπτώσεις
που το άηχο κλειστό δεν ηχηροποιείτο (άθροισµα των περιπτώσεων 1n0v και
0n0v) και 1 (άθροισµα των περιπτώσεων 0n1v και 0n1v), όταν το επόµενο άηχο
κλειστό αφοµοιωνόταν ως προς την ηχηρότητα.
Η χρήση των δύο αυτών κοινωνιογλωσσολογικών µεταβλητών κρίθηκε αναγκαία για τους
κάτωθι λόγους:
1. Για τη δυνατότητα της συγκριτικής εξέτασης µεταβλητών που στηρίζονται τόσο
στα φωνητικά δεδοµένα, όσο και στη φωνολογική ανάλυση. Οι τελευταίες µας
επιτρέπουν να εξετάσουµε τους ισχυρισµούς της φωνολογικής θεωρίας και να
τους φέρουµε σε άµεση επαφή µε τα φωνητικά δεδοµένα.
2. Για τη µεγιστοποίηση της διακριτικότητας των µεθοδολογικών µας εργαλείων
(όπως η κοινωνιογλωσσολογική µεταβλητή), έτσι ώστε να κωδικοποιήσουµε την
ποικιλία µε το σύνολο των δυνατών τρόπων.
3. Για την απλότητα µε την οποία µπορούµε να προσεγγίσουµε το εν λόγω
φαινόµενο, όταν η αναλυτική µεταβλητή µε τις τέσσερις κατηγορίες δε φωτίζει
κάποια διαφορετική πτυχή. Είναι πολύ πιο εύκολο να µιλήσουµε για την
εφαρµογή ή την παύση δύο ξεχωριστών φωνολογικών κανόνων παρά να τους
αντιµετωπίσουµε ενιαία και να δούµε την ποικιλία που εµφανίζει η συνδυασµένη
χρήση τους µέσα από το φάσµα τιµών µίας µεταβλητής.
Στην παρούσα διατριβή θα αξιοποιήσουµε τόσο την "φωνητικά" κατασκευασµένη
µεταβλητή, όσο και τις παραπάνω δύο "φωνολογικές" µεταβλητές σε συνδυασµό. Στόχος της
παράλληλης χρήσης τους είναι η αξιοποίηση των διαφορετικών εστιάσεων που επιτυγχάνουν
στα δεδοµένα και η συγκριτική διερεύνηση της ερµηνευτικής τους ικανότητας σε σχέση µε τα
δεδοµένα µας.
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4.4.2.2 Ακολουθία έρρινο + εξακολουθητικό σύµφωνο.
Οι

συγκεκριµένες

ακολουθίες

παρουσιάζουν

µονοδιάστατη

ποικιλία,

δηλ.

διακύµανση µόνο ως προς το χαρακτηριστικό της διατήρησης του τελικού έρρινου. Οι
µαρτυρούµενες φωνητικά ποικιλίες συνοψίζονται στα εξής::
1. ∆ιατήρηση του τελικού έρρινου. Π.χ. /ton#filo/ → [ton filo].
2. ∆ιατήρηση του τελικού έρρινου και αφοµοίωση κατά τόπο άρθρωσης ως προς το
εξακολουθητικό. Π.χ. /ton#filo/ → [tom filo].
3. Ερρινοποίηση του προηγούµενου φωνήεντος. Π.χ. /ton#filo/ → [tõ filo].
4. Αποβολή του τελικού έρρινου. Π.χ. /ton#filo/ → [to filo].
Οι παραπάνω ακολουθίες συγχωνεύθηκαν σε µια κοινωνιογλωσσολογική µεταβλητή
µε δύο κατηγορίες ποικιλίας:
α) ∆ιατήρηση τελικού έρρινου [κατηγορίες 1, 2, 3] µε κωδικό: 1
β) Αποβολή τελικού έρρινου [κατηγορία 4] µε κωδικό: 0

4.4.2.3 Ακολουθία έρρινο + ηχηρό κλειστό
Η φωνητική ποικιλία στις συγκεκριµένες ακολουθίες είναι και αυτή µονοδιάστατη
και αφορά στη διατήρηση ή αποβολή του τελικού έρρινου. Οι µαρτυρούµενες φωνητικές
ποικιλίες συνοψίζονται στις εξής:
1. ∆ιατήρηση του τελικού έρρινου. Π.χ. /ton#baba/ → [ton baba].
2. ∆ιατήρηση του τελικού έρρινου και αφοµοίωση κατά τόπο άρθρωσης ως προς το ηχηρό
κλειστό. Π.χ./ton#baba/ → [tom baba].
3. Ερρινοποίηση του προηγούµενου φωνήεντος. Π.χ. /ton#baba/ → [tõ baba].
4. Αποβολή του τελικού έρρινου. Π.χ. /ton#baba/ → [to baba].
Οι παραπάνω ακολουθίες συγχωνεύθηκαν σε µία κοινωνιογλωσσολογική µεταβλητή µε δύο
κύριες κατηγορίες ποικιλίας, όπως και στα εξακολουθητικά.:
α) ∆ιατήρηση του τελικού έρρινου [κατηγορίες 1, 2, 3] µε κωδικό: 1
β) Αποβολή του τελικού έρρινου [κατηγορία 4] µε κωδικό: 0

4.4.2.4 Ακολουθία έρρινο + φωνήεν
Αν και φωνολογικά το τελικό έρρινο των προκλιτικών θεωρείται πάντα παρόν πριν
από λέξη που αρχίζει µε φωνήεν, η φωνητική ανάλυση έδειξε ότι αυτό δεν ισχύει
κατηγορικά. Εντοπίστηκαν οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. ∆ιατήρηση του τελικού έρρινου. Π.χ. /ton#agona/ → [ton agona].
2. Ερρινοποίηση του προηγούµενου φωνήεντος. Π.χ. /ton#agona/ → [tõ agona].
3. Ερρινοποίηση του επόµενου φωνήεντος. Π.χ. /ton#agona/ → [to ãgona].
4. Ερρινοποίηση όλης της φωνηεντικής ακολουθίας. Π.χ. /ton#agona/ → [tõ ãgona].
95

5. Αποβολή του έρρινου. Π.χ. /ton#agona/ → [to agona].
Οι παραπάνω φωνητικές ποικιλίες συγχωνεύθηκαν σε µία κοινωνιογλωσσολογική
µεταβλητή µε τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) ∆ιατήρηση του τελικού έρρινου [κατηγορίες 1, 2, 3, 4] µε κωδικό 1.
β) Αποβολή τελικού έρρινου [κατηγορία 5] µε κωδικό 0.

4.4.3 Ρήµατα µε τελικό έρρινο + σύµφωνο
4.4.3.1 Ακολουθία έρρινο + άηχο κλειστό
Εξετάζοντας το σύνολο των φωνητικών δεδοµένων που περιλαµβάνονται σε αυτή
την κατηγορία διακρίνουµε τις εξής επιµέρους περιπτώσεις:
1. Το έρρινο και το επόµενο άηχο κλειστό διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους (απουσία
αφοµοίωσης). Π.χ. /kanun#polemo/ → [kanun polemo].
2. Αφοµοίωση κατά τόπο άρθρωσης του έρρινου ως προς το επόµενο σύµφωνο χωρίς καµία
άλλη λειτουργία φωνολογικού νόµου. Π.χ. /kanun#polemo/ → [kanum polemo].
3. Απλή ερρινοποίηση του φωνήεντος πριν από το τελικό έρρινο του ρήµατος. Π.χ.
/kanun#polemo/ → [kanũ polemo]
4. Προληπτική αφοµοίωση κατά την ηχηρότητα του άηχου κλειστού ως προς το έρρινο.
Π.χ. /kanun#polemo/ → [kanun bolemo].
5. Εξακολουθητική αφοµοίωση κατά την ηχηρότητα του άηχου κλειστού ως προς το
ερρινοποιηµένο. Π.χ. /kanun#polemo/ → [kanũ bolemo].
6. Προληπτική αφοµοίωση κατά τον τόπο άρθρωσης του έρρινου ως προς το
ηχηροποιηµένο άηχο. Π.χ. /kanun#polemo/ → [kanum bolemo].
7. Αποβολή του έρρινου δίχως άλλη λειτουργία φωνολογικού νόµου. Π.χ. . /kanun#polemo/
→ [kanu polemo].
8. Αποβολή του έρρινου πριν από το ηχηροποιηµένο άηχο. Π.χ. /kanun#polemo/ → [kanu
bolemo].
9. Ανάπτυξη τελικού "ε". Π.χ. /kanun#polemo/ → [kanune polemo].
Οι παραπάνω ποικιλίες συγχωνεύθηκαν σε µια κοινωνιογλωσσολογική µεταβλητή µε
τις ακόλουθες 5 κατηγορίες ποικιλίας:
α) Αποβολή του έρρινου [κατηγορία 7] µε κωδικό: 0n0v.
β) Απλή διατήρηση του τελικού έρρινου [κατηγορίες 1, 2, 3] µε κωδικό: 1n0v.
γ) Απλή ηχηροποίηση [κατηγορία 8] µε κωδικό: 0n1v.
δ) ∆ιατήρηση τελικού έρρινου µε συνακόλουθη ηχηροποίηση [κατηγορίες 4, 5, 6] µε κωδικό:
1n1v.
ε) Ανάπτυξη τελικού "ε" [κατηγορία 9] µε κωδικό: e.
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Ακολουθήθηκε και εδώ η ίδια µεθοδολογία που υιοθετήθηκε και στα προκλιτικά.
∆ηµιουργήσαµε επιπλέον δύο φωνολογικές µεταβλητές που συνοψίζουν τη δράση των δύο
κανόνων που δρουν στο συγκεκριµένο φωνητικό περιβάλλον:
1. ∆ιατήρηση τελικού έρρινου: Η ανωτέρω µεταβλητή η οποία καθορίζεται µόνο ως
προς την πλευρά της ερρινοποίησης έλαβε τις εξής τρεις τιµές: α) 0 στις
περιπτώσεις που το τελικό έρρινο αποβαλλόταν (άθροισµα των περιπτώσεων
1n1v και 1n0v), β) 1 (άθροισµα των περιπτώσεων 0n1v και 0n0v), όταν το τελικό
έρρινο διετηρείτο και γ) 2 στην περίπτωση που εµφανιζόταν τελικό -ε.
2. Ηχηροποίηση: Η ανωτέρω µεταβλητή η οποία καθορίζεται µόνο ως την πλευρά
της ηχηροποίησης έλαβε τις εξής τρεις τιµές: α) 0 στις περιπτώσεις που το άηχο
κλειστό δεν ηχηροποιείτο (άθροισµα των περιπτώσεων 1n0v και 0n0v), β) 1
(άθροισµα των περιπτώσεων 0n1v και 0n1v), όταν το επόµενο άηχο κλειστό
αφοµοιωνόταν κατά την ηχηρότητα και γ) 2 όταν µετά το έρρινο αναπτυσσόταν
τελικό -ε.

4.4.3.2 Ακολουθία έρρινο + εξακολουθητικό
Η εξέταση των φωνητικών ποικιλιών στις συγκεκριµένες ακολουθίες µας οδήγησε
στον εντοπισµό των παρακάτω περιπτώσεων:
1. ∆ιατήρηση του τελικού έρρινου. Π.χ. /exun#filo/ → [exun filo].
2. ∆ιατήρηση τελικού έρρινου και αφοµοίωση κατά τον τόπο άρθρωσης του επόµενου
εξακολουθητικού. Π.χ. /exun#filo/ → [exum filo].
3. Ερρινοποίηση του προηγούµενου φωνήεντος. Π.χ. /exun#filo/ → [exũ filo].
4. Αποβολή του τελικού έρρινου. Π.χ. /exun#filo/ → [exu filo].
5. Ανάπτυξη τελικού "ε". Π.χ. /exun#filo/ → [exune filo].
Οι παραπάνω ακολουθίες συγχωνεύθηκαν σε τρεις κύριες κατηγορίες ποικιλίας:
α) ∆ιατήρηση του τελικού έρρινου [κατηγορίες 1, 2, 3] µε κωδικό: 1
β) Αποβολή του τελικού έρρινου [κατηγορία 4] µε κωδικό: 0
γ) Ανάπτυξη του τελικού "ε" [κατηγορία 5] µε κωδικό: e.

4.4.3.3 Ακολουθία έρρινο + ηχηρό κλειστό
Η συχνότητά εµφανίσεώς τους στο δείγµα µας ήταν πολύ µικρή (16 περιπτώσεις για
το σύνολο των οµιλητών) και γιαυτό και δε συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυση.

4.4.3.4 Ακολουθία έρρινο + φωνήεν
Όπως και στην περίπτωση των προκλιτικών, το τελικό έρρινο κατά κανόνα
διατηρείται πριν από λέξη που αρχίζει από φωνήεν. Η φωνητική εξέταση των δεδοµένων
όµως αποκάλυψε ευρύτερο φάσµα ποικιλίας. Εντοπίστηκαν οι παρακάτω περιπτώσεις:
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1. ∆ιατήρηση του τελικού έρρινου. Π.χ. /exun#aγonia/ → [exun aγonia].
2. Ερρινοποίηση του προηγούµενου φωνήεντος. Π.χ. /exun#aγonia/ → [exũ aγonia].
3. Ερρινοποίηση του επόµενου φωνήεντος. Π.χ. /exun#aγonia/ → [exu ãγonia].
4. Ερρινοποίηση όλης της φωνηεντικής ακολουθίας. Π.χ. /exun#aγonia/ → [exũ ãγonia].
5. Αποβολή του έρρινου. Π.χ. /exun#aγonia/ → [exu aγonia].
6. Ανάπτυξη τελικού "ε". Π.χ. /exun#aγonia/ → [exune aγonia].
Οι παραπάνω φωνητικές ποικιλίες συγχωνεύθηκαν σε µια κοινωνιογλωσσολογική
µεταβλητή µε τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) ∆ιατήρηση του τελικού έρρινου [κατηγορίες 1, 2, 3, 4] µε κωδικό 1.
β) Αποβολή τελικού έρρινου [κατηγορία 5] µε κωδικό 0.
γ) Ανάπτυξη τελικού "ε" [κατηγορία 6] µε κωδικό e.

4.5

Εισαγωγή στις στατιστικές µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν
Το σύνολο των δεδοµένων της έρευνας αναλύθηκε µε µια ποικιλία στατιστικών

µεθόδων η επιλογή των οποίων έγινε µε βασικό κριτήριο την καταλληλότητα τους ως προς τη
φύση των δεδοµένων, αλλά και την αναλυτική τους δύναµη στα συγκεκριµένα δεδοµένα.
Στα δεδοµένα της γλωσσικής ποικιλίας ο ερευνητής αντιµετωπίζει βασικά δύο
ερωτήµατα. Το πρώτο αφορά στον εντοπισµό των παραγόντων εκείνων που έχουν
ουσιαστική σχέση µε την εµφανιζόµενη ποικιλία. Το δεύτερο αφορά στον τρόπο µε τον οποίο
καθορίζει ποιες τιµές από τους παράγοντες αυτούς ευνοούν και ποιες όχι το υπό µελέτη
φαινόµενο.
Τα γλωσσικά δεδοµένα της ποικιλίας που µελετήσαµε παρουσιάζουν κάποια
ιδιαιτερότητα όσον αφορά τη µορφή τους. Η ιδιαιτερότητα έγκειται στο ότι η εξαρτηµένη
µεταβλητή, δηλ. το φαινόµενο το οποίο µελετούσαµε ήταν κατηγορικό στη φύση του, δηλ.
δεν έπαιρνε τιµές από το 0 έως το άπειρο, αλλά εκτείνετο τις περισσότερες φορές σε δύο
τιµές (0-1). Η φύση για παράδειγµα της προερρινοποίησης είναι κατηγορική. Ο οµιλητής είτε
προφέρει προερρινοποιηµένα το ηχηρό κλειστό της λέξης, είτε δεν το προφέρει. Η
κωδικοποίηση ενός τέτοιου φαινοµένου απαιτεί τη χρήση δύο τιµών. Ορίζουµε ως τιµή 1 την
εφαρµογή του κανόνα της προερρινοποίησης και ως τιµή 0 τη µη εφαρµογή του. Ακόµα και
στην περίπτωση µιας πιο σύνθετης ποικιλίας, όπως αυτής που εµφανίζεται στο τελικό έρρινο
του ρήµατος, όταν ακολουθείται από άηχο κλειστό, ο συνολικός αριθµός των µορφών σε
ποικιλία (variants) δεν ξεπερνά τις πέντε. ∆ηλαδή, η εξαρτηµένη µεταβλητή στην περίπτωση
αυτή θα έχει πέντε διακριτές τιµές (1=0n0v, 2=1n0v, 3=0n1v, 4=1n1v, 5=e).
Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν τα κατηγορικά δεδοµένα είναι ότι στερούνται
κάποιων µαθηµατικών ιδιοτήτων των αριθµητικών µεταβλητών που βοηθούν ιδιαίτερα τη
στατιστική ανάλυση. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι τα δεδοµένα κατηγορικής φύσεως είναι
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ανεπίδεκτα στατιστικής ανάλυσης, αλλά προσανατολίζει τον ερευνητή σε µεθόδους που είναι
µαθηµατικά περισσότερο περίπλοκοι και συναντούνται σπανιότερα στη γενική στατιστική
ανάλυση δεδοµένων. Η ερευνητική παράδοση στο χώρο της ανάλυσης γλωσσικής ποικιλίας
έχει αντιµετωπίσει τα κατηγορικά δεδοµένα µε δύο ξεχωριστούς τρόπους:
1. Με τη µετατροπή των κατηγορικών δεδοµένων σε ποσοτικά: Αυτή η µέθοδος συναντάται
αρκετά συχνά στη δεκαετία του '60 και τις αρχές της δεκαετίας του '70. Οι πρώτες
έρευνες του Labov στηρίχθηκαν ακριβώς σε τέτοιες µετατροπές. Η µετατροπή των
κατηγορικών δεδοµένων σε ποσοτικά γίνεται µέσω της µέτρησης συχνοτήτων και
εξαγωγής ποσοστών. Έτσι για παράδειγµα η µελέτη της προερρινοποίησης µας παρέχει
δεδοµένα που µπορούν να περιγραφούν µε συχνότητα. Εάν ο οµιλητής Α1 έχει προφέρει
10 λέξεις µε προερρινοποίηση και 90 λέξεις δίχως προερρινοποίηση, τότε µπορούµε να
ποσοτικοποιήσουµε τη γλωσσική του συµπεριφορά λέγοντας ότι ο Α1 χρησιµοποιεί 10%
προερρινοποίηση. Έτσι µπορούµε να κατασκευάσουµε έναν δείκτη προερρινοποίησης για
κάθε οµιλητή του δείγµατός µας και να έχουµε πλέον εκφράσει την προερρινοποίηση
ποσοτικά, αφού οι τιµές των ποσοστών συγκροτούν αριθµητικές µεταβλητές. Η χρήση
ποσοστών δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης των δεδοµένων µε στατιστικά ισχυρές
αναλύσεις, όπως η Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόµησης ή η Ανάλυση ∆ιακύµανσης στις
οποίες θα αναφερθούµε παρακάτω. Ωστόσο, θα πρέπει τα δεδοµένα που αναλύονται να
υπακούουν ορισµένες γενικές αρχές (βλ. και Woods, Fletcher, Hughes (1986: 150-151):
α) Πλήθος παρατηρήσεων: Στη στατιστική ισχύει ο νόµος των µεγάλων αριθµών.
Έτσι, αν έχουµε για κάποιον οµιλητή 4 παρατηρήσεις από τις οποίες οι 2 αφορούσαν
σε προερρινοποιηµένη προφορά και για έναν άλλο οµιλητή 100 παρατηρήσεις από τις
οποίες οι 50 εµφανίζονταν προερρινοποιηµένες, τότε και οι δύο οµιλητές θα
θεωρήσουµε ότι παρουσιάζουν 50% προερρινοποίηση. Ωστόσο, το ποσοστό του
πρώτου οµιλητή είναι πολύ πιθανότερο να αλλάξει αν προστεθούν και άλλες
παρατηρήσεις γεγονός που κάνει επισφαλή τα όποια συµπεράσµατα εξαχθούν µε τη
χρήση αυτού του ποσοστού.
β) Μικρός αριθµός περιπτώσεων: Αν χρησιµοποιήσουµε µικρό δείγµα ατόµων
(N<30), όπως στην παρούσα έρευνα περιορίζεται ο αριθµός των ανεξάρτητων
µεταβλητών που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε. Το πρόβληµα σχετίζεται µε το
λόγο µεταξύ περιπτώσεων και µεταβλητών (case/variable ratio) και συναντάται στο
σύνολο σχεδόν των πολυπαραγοντικών στατιστικών αναλύσεων. Έχοντας για
παράδειγµα 15 ποσοστά παρατηρήσεων που αντιπροσωπεύουν τα ποσοστά
προερρινοποίησης 15 οµιλητών δεν µπορούµε να αναλύσουµε την επίδραση 10
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ενδογλωσσικών

και

εξωγλωσσικών

παραγόντων

χρησιµοποιώντας

Ανάλυση

Πολλαπλής Παλινδρόµησης99 (Multiple Regression).
2. Με τη χρήση των κατηγορικών δεδοµένων: Η χρήση των κατηγορικών δεδοµένων
προϋποθέτει την αξιοποίηση ειδικών στατιστικών µεθόδων για την ανάλυσή τους. Ένας
µεγάλος αριθµός ερευνών από τα µέσα της δεκαετίας του ‘70 και έπειτα, στηρίχθηκε στη
στατιστική ανάλυση για τον υπολογισµό των µεταβλητών κανόνων. Η συγκεκριµένη
στατιστική ανάλυση ονοµάζεται Λογιστική Παλινδρόµηση (Logistic Regression - Logit)
και η λογική της αναλύθηκε στο κεφάλαιο παρουσίασης των µεταβλητών κανόνων (βλ.
2.2.2). Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου και άλλων συναφών είναι ότι είναι
σχεδιασµένες, για να αντιµετωπίζουν µεταβλητές κατηγορικής φύσεως, επιτρέποντας
ισχυρότερη ερµηνευτική προσέγγιση στο ερευνητικό πρόβληµα που εξετάζεται. Το
µειονέκτηµα της χρήσης τέτοιων µεθόδων είναι ότι δεν επιτρέπουν την εξέταση
αλληλεπιδράσεων των ανεξάρτητων µεταβλητών. Έτσι, ενώ µπορούµε να έχουµε
πληροφορία για το αν το φύλο, η ηλικία ή η κοινωνική τάξη ευνοούν περισσότερο την
προερρινοποίηση, δεν µπορούµε να γνωρίζουµε αν συγκεκριµένος συνδυασµός φύλου
και ηλικίας ή τάξης και φύλου ευνοούν περισσότερο το υπό µελέτη φαινόµενο.
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιµοποιήσαµε ανάλογα µε τα ερευνητικά
ερωτήµατα που θέσαµε και τις δύο µεθόδους αντιµετώπισης των κατηγορικών δεδοµένων.
Για να εξετάσουµε τις διαφορές µεταξύ οµιλητών ή µεταξύ συναφών κατηγοριών ποικιλίας
χρησιµοποιήσαµε τα ποσοστά των οµιλητών. Αντίθετα, για να ερευνήσουµε την επίδραση
των ενδογλωσσικών και εξωγλωσσικών παραγόντων στην ποικιλία χρησιµοποιήσαµε
τεχνικές ανάλυσης κατηγορικών δεδοµένων, όπως η Λογιστική Παλινδρόµηση και η
Ανάλυση ∆ιακρίσεως. Όλες αυτές οι αναλύσεις έγιναν µε τη χρήση έτοιµου λογισµικού
(STATISTICA, VARBRUL) που χρησιµοποιείται διεθνώς (ενδ. Rietveld & van Hout 1993).
Σύντοµη παρουσίαση των µεθόδων που χρησιµοποιήσαµε και των περιορισµών που αυτές
επιβάλλουν δίνεται παρακάτω.

4.5.1 Σύγκριση µέσων όρων: µη παραµετρικό τεστ Mann-Whitney
Για τη σύγκριση των µέσων όρων δύο µεταβλητών χρησιµοποιήσαµε το µη
παραµετρικό τεστ Mann-Whitney. Το συγκεκριµένο τεστ ελέγχει κατά πόσο οι µέσοι όροι
δύο µεταβλητών διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά µε την επιπλέον δυνατότητα ότι µπορεί
να δώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα και µε µικρό αριθµό παρατηρήσεων, µε δεδοµένα που δεν
ακολουθούν την κανονική κατανοµή ή δεν είναι αριθµητικά. Η ερµηνεία του τεστ είναι ίδια
µε αυτή του αντίστοιχου παραµετρικού t τεστ. Το τεστ Mann-Whitney µας δίνει µία τιµή U
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Γενικά, πολλοί ερευνητές (ενδ. Green 1991: 500) συνιστούν µια αναλογία 50 + 8.m (όπου m=
αριθµός ανεξάρτητων µεταβλητών) στη µελέτη τέτοιων περιπτώσεων. ∆ηλαδή αν θέλουµε να

100

την οποία ελέγχουµε κατά πόσο είναι στατιστικώς σηµαντική δηλαδή η πιθανότητα λάθους100
(p) να είναι µικρότερη από 5% (0,05). Σε όλα τα αποτελέσµατα αναφέρουµε την τιµή U,
καθώς και την αντίστοιχη τιµή p. Η συγκεκριµένη ανάλυση επιλέχθηκε ως σταθερή
διαδικασία για όλες τις περιπτώσεις, όπου χρειάζεται να ελεγχθεί η στατιστική
σηµαντικότητα δύο µέσων όρων και θα χρησιµοποιηθεί εφεξής στη σύγκριση ποσοστών
διατήρησης του τελικού έρρινου και ηχηροποίησης, τόσο στα άηχα κλειστά, όσο και στα
εξακολουθητικά.

4.5.2 Πολλαπλή σύγκριση µέσων όρων: Ανάλυση ∆ιακύµανσης (ANOVA)
Η Ανάλυση ∆ιακύµανσης αποτελεί ίσως την πιο ευρέως εφαρµοσµένη στατιστική
ανάλυση στις συµπεριφοριστικές επιστήµες. Η χρήση της στην παρούσα έρευνα έγινε, για να
απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήµατα: α) Κατά πόσο τα διάφορα προκλιτικά διαφέρουν
µεταξύ τους ως προς την ποικιλία που εµφανίζουν β) Κατά πόσο οι οµιλητές διαφέρουν
µεταξύ τους ως προς τη χρήση της ποικιλίας γ) Κατά πόσο οι διάφορες κατηγορίες ποικιλίας
που έχουν οριστεί, είναι στατιστικώς σηµαντικές µεταξύ τους και αποτελούν πραγµατώσεις
ξεχωριστών φαινοµένων.
Και τα τρία ερωτήµατα απαιτούν τη σύγκριση των µέσων όρων των κατηγοριών που
συγκρίνουµε. Η στατιστική τιµή την οποία ελέγχουµε είναι η F η οποία ανήκει στην F
κατανοµή. ∆ίπλα δηλώνεται η τιµή p η οποία µας αποκαλύπτει το επίπεδο στατιστικής
σηµαντικότητας της F.

4.5.3 Ανάλυση συνάφειας (Pearson r)
Η ανάλυση συνάφειας χρησιµοποιείται, για να εξεταστεί κατά πόσο δύο µεταβλητές
συσχετίζονται ή όχι. Το µέγεθος της συνάφειας δίνεται από το δείκτη Pearson r ο οποίος
παίρνει τιµές από το 0 έως το 1. Η τιµή 1 δείχνει ότι οι δύο µεταβλητές που ελέγχονται
συσχετίζονται απόλυτα, ενώ η τιµή 0 δηλώνει απόλυτη ανεξαρτησία αυτών. Οι τιµές που
παίρνει ο Pearson r µπορεί να είναι τόσο θετικές, όσο και αρνητικές. Οι θετικές τιµές
δηλώνουν ότι υπάρχει θετική συνάφεια µεταξύ των µεταβλητών, δηλ. όταν αυξάνει η µία
αυξάνει και η άλλη. Αντίθετα, όταν ο r παίρνει αρνητικές τιµές τότε υπάρχει αρνητική
συνάφεια µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών, δηλ. η αύξηση της µίας συνεπάγεται τη
µείωση της άλλης. Και στην περίπτωση του r δηλώνουµε την τιµή p.

µελετήσουµε την επίδραση 5 ανεξάρτητων µεταβλητών θα πρέπει να έχουµε στη διάθεσή µας 50 +
(8).(5) 50 + 40 = 90 περιπτώσεις.
100
Το p είναι η πιθανότητα τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης να οφείλονται στην καθαρή
σύµπτωση. Εφεξής θα δεχόµαστε ως στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα τιµές που παρουσιάζουν
p<0,05, δηλ. πιθανότητα τυχαίου αποτελέσµατος µικρότερη του 5%.
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4.5.4 Λογιστική Παλινδρόµηση (Logistic Regression)
Η λογιστική παλινδρόµηση αποτελεί τον βασικό στατιστικό αλγόριθµο µε τον οποίο
το VARBRUL υπολογίζει τα "βάρη" των γλωσσικών περιορισµών. Η βασική της λειτουργία
είναι η πρόβλεψη τιµών 0 ή 1 σε µια εξαρτηµένη µεταβλητή µε τη χρησιµοποίηση µιας
σειράς από ανεξάρτητες µεταβλητές ως όργανα πρόβλεψης (predictors). Έτσι για παράδειγµα,
η λογιστική παλινδρόµηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί, για να αξιολογήσει κατά πόσο η
προερρινοποίηση ως δίτιµη (0-1) εξαρτηµένη µεταβλητή µπορεί να ερµηνευθεί από µια σειρά
από µεταβλητές, όπως το γραµµατικό περιβάλλον, το φωνητικό περιβάλλον κ.ά. Η
συγκεκριµένη στατιστική ανάλυση µπορεί να µας δώσει απαντήσεις σχετικά µε το ποιος
παράγοντας ευνοεί περισσότερο και ποιος λιγότερο το υπό εξέταση φαινόµενο, καθώς και
πόσο καλά προβλέπεται αυτό από τις µεταβλητές που έχουν επιλεγεί, για να το περιγράψουν.
Ο συγκεκριµένος τύπος στατιστικής ανάλυσης, αν και παρέχει τη δυνατότητα για
ολοκληρωµένη εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων παρουσιάζει ορισµένες δεσµεύσεις ως
προς τη φύση των δεδοµένων που θα πρέπει να αναφερθούν ώστε να γίνουν κατανοητές όλες
οι παράµετροι των ερευνητικών µας επιλογών. Σύµφωνα και µε τους Tabachnic & Fidell
(1996: 579) τα βασικότερα προβλήµατα είναι:
1. Λόγος του αριθµού των περιπτώσεων προς τον αριθµό των µεταβλητών: Ένα από τα
ευαίσθητα σηµεία της συγκεκριµένης ανάλυσης είναι η ύπαρξη µικρού αριθµού
περιπτώσεων και µεγάλου αριθµού ανεξάρτητων µεταβλητών. Σε τέτοιες περιπτώσεις
παρουσιάζονται συντελεστές και τυπικά λάθη (standard errors) µε ιδιαίτερα ψηλές τιµές,
ενώ υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν επιτυγχάνεται σύγκλιση (convergence) του
µοντέλου, επειδή ο συνδυασµός των µεταβλητών δηµιουργεί κατηγορίες τις οποίες τα
δεδοµένα δεν µπορούν να καλύψουν. Συναφές πρόβληµα είναι και η παρουσία
µεταβλητών που εφαρµόζονται κατηγορικά101. Όσο λιγότερα είναι τα δεδοµένα, τόσο
µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα κάποια µεταβλητή να εµφανίζεται ότι ευνοεί µόνο µια
τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής (π.χ. η θέση του τόνου στη συλλαβή πριν το ηχηρό
κλειστό να συνδυάζεται µόνο µε την παρουσία προερρινοποίησης) και να θεωρηθεί
λανθασµένα102 ότι η συγκεκριµένη τιµή της µεταβλητής ερµηνεύει πλήρως την
εξαρτηµένη µεταβλητή.
2. Πολυσυγγραµικότητα (Multicollinearity): Η συγκεκριµένη ανάλυση είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητη σε περιπτώσεις όπου οι ανεξάρτητες µεταβλητές έχουν υψηλή συνάφεια
101

Στην ορολογία του VARBRUL οι ανεξάρτητες µεταβλητές που εµφανίζουν κατηγορική
συµπεριφορά ως προς την εξαρτηµένη µεταβλητή λέγονται Knock Out Factors. Το πρόγραµµα
επισηµαίνει ποιες µεταβλητές της έρευνας έχουν κατηγορική συµπεριφορά και απαιτεί από το χρήστη
την αποµάκρυνσή τους.
102
Η πρόβλεψη αυτή θεωρείται λανθασµένη όχι γιατί µια ανεξάρτητη µεταβλητή θεωρητικά δεν
µπορεί ποτέ να προβλέψει την εξαρτηµένη, αλλά γιατί πολλές φορές, όταν έχουµε να κάνουµε µε
γλωσσικά δεδοµένα, η κατηγορική της λειτουργία είναι αποτέλεσµα του µικρού αριθµού δεδοµένων
που περιέχει.
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µεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή το τυπικό λάθος των εκτιµητών θα είναι ιδιαίτερα
υψηλό και θα καταστήσει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αναξιόπιστα.
Και οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις ελέγχθηκαν πριν από την εφαρµογή της
στατιστικής ανάλυσης. Στην περίπτωση του µικρού αριθµού περιπτώσεων επιλέξαµε
δεδοµένα τα οποία ικανοποιούσαν το λόγο 5:1 δηλ. για κάθε 5 περιπτώσεις αντιστοιχούσε 1
εξαρτηµένη µεταβλητή103. Για να εντοπίσουµε πιθανές περιπτώσεις πολυσυγγραµικότητας
εξετάσαµε τα ζεύγη ανεξάρτητων µεταβλητών µε ανάλυση συνάφειας. Αποτέλεσµα αυτής
της διαδικασίας ελέγχου ήταν ότι πολλές από τις µεταβλητές που αρχικά είχαν κωδικοποιηθεί
για τα δεδοµένα δε συµπεριλήφθησαν στην τελική στατιστική ανάλυση, αφού δηµιουργούσαν
προβλήµατα είτε συµµεταβλητότητας, είτε χαµηλού λόγου περιπτώσεων προς µεταβλητές.
Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων της Λογιστικής Παλινδρόµησης βρίσκονται στο
Παράρτηµα 2. Η τιµές που δίνονται είναι οι ακόλουθες:
Τελική Ελάττωση (Final Loss): Η τιµή που εµφανίζεται δείχνει το πόσο καλά προβλέπει τα
δεδοµένα ο συγκεκριµένος συνδυασµός ανεξάρτητων µεταβλητών που έχουµε επιλέξει.
χ2: Είναι η τιµή βάσει της οποίας κρίνουµε κατά πόσο το µοντέλο που έχει δηµιουργηθεί
προβλέπει καλύτερα την εξαρτηµένη µεταβλητή από ένα µοντέλο που δε συµπεριλαµβάνει
καµία ανεξάρτητη µεταβλητή ως όργανο πρόβλεψης.
p: Είναι το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας της τιµής χ2. Αν η τιµή p είναι µικρότερη
του 0,05 τότε δεχόµαστε ότι το η χ2 είναι στατιστικώς σηµαντική και εποµένως το µοντέλο
που δηµιουργήσαµε µε τις συγκεκριµένες ανεξάρτητες µεταβλητές προβλέπει τα δεδοµένα
µας µε κάποιο βαθµό ακρίβειας.
Εκτιµητής (Estimate): Ο εκτιµητής µας δηλώνει κατά πόσο µια ανεξάρτητη µεταβλητή
είναι σηµαντική για την εξήγηση της υπό µελέτη ποικιλίας. Όσο µεγαλύτερη είναι η απόλυτη
τιµή του εκτιµητή τόσο µεγαλύτερη είναι συµβολή της στην εξήγηση της παρατηρούµενης
ποικιλίας. Το πρόσηµο του εκτιµητή εξαρτάται κάθε φορά από τον τύπο κωδικοποίησης104
που έχει η ανεξάρτητη µεταβλητή.
Τυπικό Λάθος (Standard Error): Το τυπικό λάθος είναι µια αριθµητική τιµή που εκτιµά το
λάθος µε το οποίο προσδιορίζεται ένας εκτιµητής. Όσο πιο µεγάλο είναι το τυπικό λάθος
τόσο πιο αναξιόπιστη είναι η χρήση του εκτιµητή, για να ερµηνεύσουµε τα δεδοµένα.
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Ο λόγος 5:1 θεωρείται από τους περισσότερους ερευνητές ως ο πιο εφικτός για τις ανάγκες των
περισσότερων ερευνών (Hair, Anderson, Tatham & Black 1998: 166).
104
Έτσι αν για παράδειγµα στην προερρινοποίηση αποδειχθεί ότι η συλλαβή πριν το ηχηρό κλειστό
ευνοεί το φαινόµενο και έχουµε κωδικοποιήσει 0 τη θέση του τόνου στη συλλαβή πριν το ηχηρό
κλειστό και 1 τη θέση του παντού αλλού, το πρόσηµο της παραµέτρου θα είναι αρνητικό (το 0
συνδυάζεται µε το 1 της εξαρτηµένης µεταβλητής και εξάγει αρνητική τιµή). Αντίθετα αν είχαµε
κωδικοποιήσει την ευνοϊκή για την προερρινοποίηση θέση τόνου µε 1 τότε συνδυαζόµενο µε το 1 της
εξαρτηµένης µεταβλητής (εφαρµογή προερρινοποίησης) θα παίρναµε θετική τιµή.
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t: Η τιµή t εξάγεται διαιρώντας την τιµή του εκτιµητή προς το τυπικό λάθος και µας βοηθάει
να εκτιµήσουµε κατά πόσο το τυπικό λάθος είναι στατιστικώς σηµαντικά µικρότερο από την
τιµή του εκτιµητή.
p: Η τιµή p δείχνει κατά πόσο ο λόγος εκτιµητής / τυπικό λάθος (δηλ. η τιµή t) είναι
στατιστικώς σηµαντικός. Αν η τιµή p µείνει κάτω του 0,05 τότε η t είναι στατιστικώς
σηµαντική και ο εκτιµητής µπορεί να χρησιµοποιηθεί αξιόπιστα στην ερµηνεία του υπό
εξέταση φαινοµένου.
Οι τιµές κάτω από τις διάφορες κατηγορίες ποικιλίας αποτελούν τα "βάρη" που
υπολόγισε το VARBRUL και υποδηλώνουν την εύνοια ή την αποτροπή εφαρµογής του υπό
µελέτη φαινοµένου. Όταν χρησιµοποιείται Λογιστική Παλινδρόµηση, τότε τα βάρη παίρνουν
τιµές από 0 έως 1. Το ουδέτερο σηµείο είναι το 0,50 όπου η λειτουργία του κανόνα ούτε
ευνοείται, ούτε εµποδίζεται. Αντίθετα, αν υπάρξουν τιµές πάνω από 0,50 ή κάτω, σηµαίνει
ότι η συγκεκριµένη τιµή του παράγοντα ευνοεί ή εµποδίζει αντίστοιχα την εφαρµογή του υπό
µελέτη κανόνα.

4.5.5 ∆ιακριτική Ανάλυση (Discriminant Function Analysis)
Ο γενικός στόχος της Ανάλυσης ∆ιακρίσεως είναι να προβλέπει τη συµµετοχή σε
διακριτές οµάδες συγκεκριµένων περιπτώσεων βάσει µιας σειράς από ανεξάρτητες
µεταβλητές (Tabachnick & Fidell 1996: 507). Και αυτή η τεχνική έχει χρησιµοποιηθεί σε
αρκετές αναλύσεις γλωσσικών δεδοµένων (ενδ. Belinger 1980, Fletcher & Peters 1984,
Kretzschmar & Schneider 1996 κ.ά.). H χρήση της στην παρούσα έρευνα σχετίζεται µε την
αντιµετώπιση

σύνθετων

διακριτών εξαρτηµένων µεταβλητών. Τέτοιες περιπτώσεις

αντιµετωπίσαµε στην περίπτωση της ποικιλίας που εµφανίζεται στα όρια του τελικού έρρινου
των προκλιτικών και του ρήµατος και του επόµενου άηχου κλειστού. Στην πρώτη περίπτωση
η εξαρτηµένη µεταβλητή παρουσίαζε τέσσερις κατηγορίες (0n0v, 1n0v, 0n1v, 1n1v) και στη
δεύτερη πέντε (0n0v, 1n0v, 0n1v, 1n1v, e). Αυτή η δόµηση της εξαρτηµένης µεταβλητής µας
οδήγησε στην επιλογή της Ανάλυσης ∆ιακρίσεως ως της πλέον κατάλληλης για το στατιστικό
έλεγχό της. Και στις δύο περιπτώσεις σχηµατίζονται διακριτές οµάδες (κατηγορίες ποικιλίας)
στις οποίες κατατάσσονται οι εκφωνήσεις των οµιλητών.
Το ερευνητικό ερώτηµα το οποίο απαντήσαµε χρησιµοποιώντας τη συγκεκριµένη
ανάλυση σε αυτά τα δεδοµένα, αφορούσε στον προσδιορισµό των ανεξάρτητων µεταβλητών
που µας βοηθούν περισσότερο στο να προβλέψουµε την κατηγορία ποικιλίας που θα επιλέξει
ο οµιλητής. Με άλλα λόγια, δεδοµένου ενός συγκεκριµένου συνδυασµού παραγόντων (είδος
προκλιτικού, θέση τόνου κ.ά.) ποια κατηγορία ποικιλίας είναι πιθανότερο να χρησιµοποιήσει
ένας οµιλητής. Αυτό µας βοηθάει στο να εντοπίσουµε τους ένδο και έξω-γλωσσικούς
παράγοντες που σχετίζονται µε την υπό µελέτη ποικιλία.
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Οι σηµαντικότερες προϋποθέσεις εφαρµογής της Ανάλυσης ∆ιακρίσεως είναι: α) Η
συµµεταβλητότητα (βλ. προϋποθέσεις Λογιστικής Παλινδρόµησης στο 4.5.4) β) Η
γραµµικότητα (Linearity): Η γραµµικότητα προβλέπει ότι υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ
των ανεξάρτητων µεταβλητών και της εξαρτηµένης µεταβλητής. Και οι δύο αυτές
προϋποθέσεις ελέγχθηκαν. Για τη συµµεταβλητότητα χρησιµοποιήθηκαν και εδώ αναλύσεις
συνάφειας σε ζεύγη των ανεξάρτητων µεταβλητών. Από αυτά τα συγκεκριµένα ζεύγη
χρησιµοποιώντας το STATISTICA, δηµιουργήθηκαν διαγράµµατα διασποράς και ελέγχθηκε
οπτικά η γραµµικότητα της σχέσης των υπό εξέταση µεταβλητών. Στη συνέχεια υπήρξε
µείωση των ανεξάρτητων µεταβλητών σε περιπτώσεις που δεν ικανοποιούνταν οι
προϋποθέσεις της ανάλυσης.
Τα αποτελέσµατα της Ανάλυσης ∆ιακρίσεως δίνονται στο Παράρτηµα 2. Οι τιµές
που χρησιµοποιούνται στην επικεφαλίδα των αποτελεσµάτων είναι οι ακόλουθες:
Wilks' Lambda: Ο δείκτης Wilks' Lambda παίρνει τιµές από το 0 έως το 1. Όταν τείνει στο 0
σηµαίνει ότι το µοντέλο που αξιολογούµε (δηλ. ο συγκεκριµένος συνδυασµός εξαρτηµένης
και ανεξάρτητων µεταβλητών) πετυχαίνει καλή διάκριση µεταξύ των κατηγοριών ποικιλίας
που έχουµε θέσει. Αντιθέτως, όταν η τιµή του δείκτη τείνει στο 1 σηµαίνει πως το µοντέλο
που χρησιµοποιεί τον συγκεκριµένο συνδυασµό ανεξάρτητων µεταβλητών δεν πετυχαίνει
µεγάλα ποσοστά πρόβλεψης ως προς την κατηγορία ποικιλίας που θα προτιµηθεί. Στα
αποτελέσµατα που παραθέτουµε στο Παράρτηµα 2 ο συγκεκριµένος δείκτης σε κάθε
ανεξάρτητη µεταβλητή αντιπροσωπεύει το πόσο καλά προσαρµόζεται το µοντέλο στα
δεδοµένα, αν αφαιρεθεί ο συγκεκριµένος παράγοντας. Έτσι για παράδειγµα, αν µια
ανεξάρτητη µεταβλητή είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην εξήγηση της ποικιλίας η αφαίρεσή της
συµβολής της από το µοντέλο θα αυξήσει την τιµή του δείκτη (όσο µεγαλώνει η τιµή του
δείκτη και τείνει στο 1, τόσο µειώνεται η διακριτική δύναµη του µοντέλου). Εποµένως, όταν
η σχετική τιµή είναι υψηλή, συµπεραίνουµε ότι η συµβολή του συγκεκριµένου παράγοντα
είναι µεγάλη.
Μερικός Lambda (Partial Lambda): Αυτός ο δείκτης δείχνει την τιµή που παίρνει ο Wilks'
Lambda, όταν υπολογιστεί η συµβολή µόνο της συγκεκριµένης ανεξάρτητης µεταβλητής.
Όσο µικρότερη είναι η τιµή και τείνει προς το 0, τόσο µεγαλύτερη είναι η συµβολή του
συγκεκριµένου παράγοντα στη διακριτική ικανότητα του µοντέλου.
F: Η τιµή αυτή αποτελεί στατιστική εκτίµηση του κατά πόσο το µοντέλο που δηµιουργήσαµε
προβλέπει καλύτερα την κατάταξη των ποικιλιών που ερευνούµε στις κατηγορίες της
εξαρτηµένης µεταβλητής σε σχέση µε ένα µοντέλο όπου η κατάταξη βασίζεται στην
τυχαιότητα. Στα αποτελέσµατά µας συνδέεται µε το πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος ενός
παράγοντα στην εξήγηση της υπό εξέταση ποικιλίας. Όσο πιο µεγάλη τιµή παίρνει ο F
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ανεξάρτητη µεταβλητή, τόσο πιο σηµαντική είναι η συµβολή της στη διάκριση των
κατηγοριών ποικιλίας της εξαρτηµένης µεταβλητής.
p: Αν η τιµή είναι µικρότερη του 0,05 τότε η τιµή F είναι στατιστικώς σηµαντική και το
µοντέλο µας εξηγεί καλύτερα την ποικιλία που µελετάµε.
Οι τιµές που χρησιµοποιούνται στον πίνακα των αποτελεσµάτων είναι οι ακόλουθες:
F: Η τιµή αυτή αποτελεί εκτίµηση του κατά πόσο η συµβολή του συγκεκριµένου παράγοντα
ενισχύει µε στατιστικώς σηµαντικό τρόπο τη διακριτική δύναµη του µοντέλου.
p: Αν η τιµή είναι 0,05 ή µικρότερη, τότε η τιµή F που υπολογίστηκε για το συγκεκριµένο
παράγοντα είναι στατιστικώς σηµαντική και η συµβολή του στην εξήγηση της ποικιλίας
περαιτέρω αξιολογήσιµη.
Ανοχή (Tolerance): Η ανοχή µιας µεταβλητής υπολογίζεται αφαιρώντας από το 1 το δείκτη
συνάφειας r105 µε τις υπόλοιπες µεταβλητές του µοντέλου. Η συγκεκριµένη τιµή µας δίνει ένα
µέτρο του κατά πόσο η συγκεκριµένη µεταβλητή είναι πλεοναστική σε σχέση µε άλλες
ανεξάρτητες µεταβλητές του µοντέλου. Η τιµή της ανοχής κυµαίνεται από 0 έως 1. Όσο
τείνει στο 0, τόσο µεγαλύτερη πλεοναστικότητα συνεπάγεται για τη συγκεκριµένη
µεταβλητή. Για παράδειγµα, όταν η ανοχή πάρει τιµή 0,10, σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη
µεταβλητή είναι κατά 90% πλεοναστική και επικαλυπτόµενη από άλλες µεταβλητές στο
µοντέλο. Η συγκεκριµένη µέτρηση µας βοηθάει στο να εντοπίσουµε και να διαγράψουµε τις
πλεοναστικές µεταβλητές αποφεύγοντας τα προβλήµατα της συµµεταβλητότητας.
1-Ανοχή (R-τετραγ.) (1-Tolerance, R-square): Αυτός είναι ο δείκτης συνάφειας της
συγκεκριµένης µεταβλητής (R2) µε τις υπόλοιπες µεταβλητές χωρίς να αφαιρεθεί από το 1,
όπως στην παραπάνω τιµή. Κυµαίνεται και αυτός από το 0 έως το 1. Η ερµηνεία του είναι η
ακριβώς αντίστροφη από αυτή που δίνεται για την τιµή της Ανοχής. Πιο συγκεκριµένα, όσο
µικρότερες τιµές παίρνει το R2 τόσο περισσότερο µια µεταβλητή είναι ανεξάρτητη και δεν
επικαλύπτεται από άλλες στο µοντέλο. Και οι δύο παραπάνω τιµές είναι συµπληρωµατικές
και αρκεί να ελέγξουµε µία από αυτές, για να αποφασίσουµε για τη συµµεταβλητότητα µιας
συγκεκριµένης µεταβλητής.
Οι τιµές κάτω από τις διάφορες κατηγορίες ποικιλίας αποτελούν τα "βάρη" που
υπολόγισαν οι πολυωνυµικές εκδόσεις του VARBRUL (βλ.και παρακάτω στη στατιστική
ανάλυση των προκλιτικών 6.4). Η ουδέτερη θέση των "βαρών", όταν έχουµε εξαρτηµένη
µεταβλητή µε 3 κατηγορίες (π.χ. η διατήρηση του τελικού έρρινου των ρηµάτων πριν από
εξακολουθητικό - Αποβολή [0], ∆ιατήρηση [1], Ανάπτυξη τελικού "ε" [2]), είναι το 0,333. Το
άθροισµα των βαρών είναι 1 και όταν υπάρχει ισοπίθανη εφαρµογή ενός κανόνα, η κάθε
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Για την ακρίβεια χρησιµοποιείται το τετράγωνο του r, το οποίο αποτελεί µια πιο ακριβή µέτρηση
της συνάφειας µεταξύ πολλαπλών µεταβλητών. Η ερµηνεία του είναι ακριβώς η ίδια µε αυτή του r (0=
δεν υπάρχει συνάφεια µεταξύ των µεταβλητών 1= απόλυτη συνάφεια µεταξύ των µεταβλητών) και
συµβολίζεται µε R2.
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κατηγορία θα έχει πιθανότητα εµφάνισης 1/3 (0,333). Αντίστοιχα, όταν η εξαρτηµένη
µεταβλητή έχει τέσσερεις κατηγορίες (Τελικό έρρινο προκλιτικού πριν από άηχο κλειστό), το
ουδέτερο βάρος είναι το 1/4 (0,250) και όταν έχει πέντε κατηγορίες (Τελικό έρρινο ρηµάτων
πριν από άηχο κλειστό), το ουδέτερο βάρος γίνεται 1/5 (0,240). Όλα τα βάρη που είναι
µεγαλύτερα από τις αντίστοιχες ουδέτερες τιµές ευνοούν το υπό µελέτη φαινόµενο, ενώ όλες
οι τιµές κάτω της ουδέτερης τιµής περιορίζουν τις πιθανότητες εφαρµογής του υπό µελέτη
φαινοµένου.

4.6

Σύνοψη
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαµε την ερευνητική µεθοδολογία που ακολουθήσαµε.

Έγινε ανασκόπηση των κυριότερων κοινωνιογλωσσολογικών προσεγγίσεων στο θέµα µας,
καθώς και των βασικών αδυναµιών τους. Αναλύθηκαν οι κυριότερες ερευνητικές υποθέσεις
όσον αφορά τους εξωγλωσσικούς και ενδογλωσσικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υπό
µελέτη

ποικιλία.

Παρουσιάστηκε

αναλυτικά

το

σύνολο

των

παραγόντων

που

συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη και αναλύθηκε η µεθοδολογία δειγµατοληψίας των οµιλητών
και της ηχογράφησης τους. Αναπτύχθηκε µια αναλυτική κατηγοριοποίηση της ποικιλίας µέσα
από την οποία προέκυψαν οι κοινωνιογλωσσολογικές µεταβλητές της µελέτης. Τέλος
παρουσιάστηκε µια εισαγωγή στις στατιστικές µεθόδους που θα χρησιµοποιηθούν, για να
αναλυθούν τα σχήµατα ποικιλίας που προέκυψαν µετά την κατηγοριοποίησή τους.
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5 Ανάλυση της φωνητικής ποικιλίας στα ηχηρά κλειστά
5.1

Αποτελέσµατα στα ηχηρά κλειστά

5.1.1 Σύνολο Οµιλητών
Το σώµα κειµένου (corpus) µε τα ηχηρά κλειστά αποτελείται από 2516
πραγµατώσεις λέξεων που περιελάµβαναν ΗΚ στο εσωτερικό ή στην αρχή του θέµατός τους.
Η χρήση λέξεων µε ΗΚ παρουσίασε ποικιλία από οµιλητή σε οµιλητή και κυµάνθηκε από
104 έως 383 περιπτώσεις106 (µ.ό.=168, τ.α.= 73).
Τα συνολικά ποσοστά προερρινοποίησης των ΗΚ ανά οµιλητή δίνονται στον παρακάτω
σχήµα (αριθµητικά και γραφηµατικά):
Ποσοστό προερρινοποίησης για το σύνολο των οµιλητών
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Α1 Α2 Β1 Β2 Β4 Γ1 Γ2 Γ4 ∆1 ∆2 ∆3 Ε1 Ε2 Ε3 Ε5

Ποσοστό
Προερρινοποίησης

∆ιάγραµµα 1: Ποσοστά προερρινοποίησης των ηχηρών κλειστών
Από το παραπάνω σχήµα φαίνεται ότι τα ποσοστά προερρινοποίησης στη Φυσική
Οµιλία (ΦΟ) για τους περισσότερους οµιλητές του δείγµατός µας είναι χαµηλά. Ειδικότερα
το 80% των οµιλητών (12 άτοµα) παρουσιάζουν ποσοστά προερρινοποίησης που
κυµαίνονται από 1% έως 6,5% (µ.ό=3,3%, τ.α.= 2). Μόνο 3 άτοµα παρουσιάζουν σηµαντικά
υψηλότερα ποσοστά προερρινοποίησης (Α1= 39,7%, Α2=53,6%, Γ1=49,6%) τα δύο από τα
οποία αποτελούν την οικογένεια Α. Ο συνολικός µ.ό. χρήσης προερρινοποίησης στο δείγµα
των οµιλητών ανέρχεται στο 11,4%.
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Οι συγκεκριµένοι αριθµοί προκύπτουν µετά από κανονικοποίησή τους σε σταθερό χρονικό
διάστηµα 1 ώρας οµιλίας. Η παρούσα κανονικοποίηση κρίθηκε απαραίτητη για λόγους σύγκρισης,
αφού οι διάρκειες οµιλίας των οµιλητών ήταν διαφορετικές µεταξύ τους.
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5.1.2 Ενδογλωσσικοί περιορισµοί
Για τη στατιστική ανάλυση των ενδογλωσσικών περιορισµών στα παραπάνω
δεδοµένα χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα VARBRUL και ειδικότερα η διωνυµική107
((binomial) έκδοση του, IVARB.
Τα δεδοµένα διαµορφώθηκαν έτσι ώστε να αποκλειστούν οι µεταβλητές κατηγορικής
εφαρµογής (knock out factors) και να εντοπιστούν οι µεταβλητές εκείνες που παρουσίαζαν
έντονη συσχέτιση µεταξύ τους. Για την πρώτη περίπτωση χρησιµοποιήσαµε το πρόγραµµα
MAKECEL της οικογένειας προγραµµάτων του VARBRUL το οποίο δηµιούργησε για κάθε
ανεξάρτητη µεταβλητή της έρευνας ξεχωριστά, πίνακα µε τις περιπτώσεις εφαρµογής ή µη
εφαρµογής της προερρινοποίησης. Από το σύνολο των δεδοµένων δεν παρουσιάστηκαν
µεταβλητές κατηγορικής εφαρµογής, αφού κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή εµφάνιζε
περιπτώσεις, τόσο µε προερρινοποίηση, όσο και χωρίς.
Σε δεύτερο επίπεδο εξετάστηκε ο βαθµός συµµεταβλητότητας των ανεξάρτητων
µεταβλητών. Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα στατιστικής επεξεργασίας STATISTICA v.5.0
(έκδοση για Windows 95), εξετάσαµε τα διαγράµµατα συνάφειας και εντοπίσαµε τις
ανεξάρτητες µεταβλητές που είχαν µεγάλη συνάφεια µεταξύ τους και εποµένως ήταν
πλεοναστικές. Έτσι αποσύραµε την ανεξάρτητη µεταβλητή Γραµµατική Κατηγορία [Gram
Cat], τη µεταβλητή Εσωτερικό Ρηµατικού Κλιτικού Μορφήµατος [POS], καθώς και την
κατηγορία Αριθµητικά [Nums], αφού η συµµεταβλητότητα που παρουσίαζαν καθιστούσε
αδύνατο το συνολικό υπολογισµό των συντελεστών των µεταβλητών της έρευνας. Επίσης
αφαιρέθηκαν οι µεταβλητές Ύψος Προηγούµενου Φωνήεντος - ΥΠΦ [V\ HIGH] και Ύψος
Επόµενου Φωνήεντος - ΥΕΦ [/V HIGH], αφού παρουσίαζαν έντονη συσχέτιση µε τις
µεταβλητές Προσθίωση Προηγούµενου Φωνήεντος - ΠΠΦ [V\ FRONT] και Προσθίωση
Επόµενου Φωνήεντος - ΠΕΦ [/V FRONT].
Η προσθίωση του φωνήεντος ως παράµετρος θεωρήθηκε καλύτερο οµαδοποιητικό
χαρακτηριστικό ως προς τα δεδοµένα της προερρινοποίησης σε σχέση µε το ύψος, αφού η
προσθίωση βελτιώνει την προσαρµογή του στατιστικού µοντέλου αν συγκριθεί µε το ύψος. Η
σύγκριση γίνεται µε βάση την τιµή χ2 που παίρνουµε, όταν συγκρίνουµε το µοντέλο που
περιλαµβάνει την προσθίωση ως ανεξάρτητη µεταβλητή µε αυτό που περιλαµβάνει το ύψος
(Tabachnick & Fidell 1996: 621). Η λογιστική παλινδρόµηση µε ανεξάρτητες µεταβλητές τις
ΠΠΦ και ΠΕΦ µας δίνει τιµή χ2=7,86, p=0,01. Η αντίστοιχη τιµή για το x2 του µοντέλου µε
ανεξάρτητες µεταβλητές τις ΥΠΦ και ΥΕΦ είναι χ2=4,29, p=0,11. Η τιµή αυτή, η οποία είναι
µικρότερη και µη στατιστικώς σηµαντική, δείχνει ότι το καλύτερο οµαδοποιητικό
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Η διωνυµική έκδοση του VARBRUL χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις όπου η εξαρτηµένη
µεταβλητή έχει δύο µόνο τιµές (0-1). Στην περίπτωσή µας η προερρινοποίηση κωδικοποιήθηκε δίτιµα
µε την τιµή 1 να αντιπροσωπεύει την εφαρµογή της προερρινοποίησης και την τιµή 0 την απουσία της.
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χαρακτηριστικό, για να καθοριστεί το φωνήεν πριν και µετά το ηχηρό κλειστό είναι αυτό της
προσθίωσης και όχι του ύψους .
Η λογιστική παλινδρόµηση υπολογίστηκε παράλληλα σε δύο διαφορετικά
προγράµµατα (VARBRUL και STATISTICA) γιατί το κάθε ένα δίνει διαφορετικές
πληροφορίες. Το STATISTICA υπολογίζει τις παραµέτρους κάθε µεταβλητής δίνοντάς µας
έτσι εικόνα του ποια παράµετρος είναι η πιο σηµαντική στην ερµηνεία της ποικιλίας. Το
VARBRUL µε τη σειρά του υπολογίζει τα "βάρη" των µεταβλητών, δηλ. το πόσο
συµβάλλουν ξεχωριστά οι τιµές της κάθε µεταβλητής στο υπό εξέταση φαινόµενο
(προερρινοποίηση). Ο συνδυασµός µάς δίνει πλήρη αποτελέσµατα, καθώς µας επιτρέπει να
γνωρίζουµε το βαθµό στον οποίο η κάθε µεταβλητή συµβάλλει στην προερρινοποίηση, αλλά
και κατά πόσο οι τιµές της την ευνοούν.
Τα αποτελέσµατα της λογιστικής παλινδρόµησης επί του συνόλου των δεδοµένων
όλων των οµιλητών στην ΦΟ παρέχονται στον Πίνακα 1 (Παράρτηµα 2). Ο συγκεκριµένος
πίνακας αποκαλύπτει ποιες από τις ανεξάρτητες µεταβλητές που είχαµε θέσει κατά τη
διάρκεια του ερευνητικού σχεδιασµού επηρεάζουν στατιστικώς τα δεδοµένα ευνοώντας ή
περιορίζοντας το φαινόµενο της προερρινοποίησης. Οι σηµαντικότερες κατά σειρά
σπουδαιότητας µεταβλητές είναι οι εξής:
1. Αρχή λέξης (Εκτιµητής= -1,029, p= 0,02): Η εµφάνιση του ηχηρού κλειστού στην αρχή
της λέξης αναδείχθηκε ως ο σηµαντικότερος παράγοντας καθορισµού της ποικιλίας στην
προερρινοποίηση. Το χαµηλό ποσοστό της συγκριτικά µε την προερρινοποίηση στη µέση
της λέξης την αναδεικνύει ως το σηµαντικότερο παράγοντα ερµηνείας της ποικιλίας.
Ωστόσο, η αξία της συγκεκριµένης παραµέτρου δεν έγκειται στο ότι παρουσιάζονται
χαµηλότερα ποσοστά προερρινοποίησης στην αρχή απ' ότι στο µέσο της λέξης, αλλά στο
ότι απαντούν γενικότερα κάποια ποσοστά προερρινοποίησης108 γεγονός που φωνολογικά
τουλάχιστον δεν ήταν ευρύτερα αποδεκτό109.
2. Προσθίωση προηγούµενου φωνήεντος (Εκτιµητής= -0,602, p= 0,000): Ο δεύτερος σε
σηµαντικότητα παράγοντας ερµηνείας της εξεταζόµενης ποικιλίας είναι το είδος του
φωνήεντος που υπάρχει πριν από το ηχηρό κλειστό. Ειδικότερα, το οµαδοποιητικό
χαρακτηριστικό που εµφανίζει την ισχυρότερη στατιστικώς επίδραση είναι η προσθίωση
του φωνήεντος. Η εξέταση των σχετικών "βαρών" δείχνει ότι τα πρόσθια φωνήεντα
γενικότερα ευνοούν την εµφάνιση της προερρινοποίησης, ενώ τα φωνήεντα που
αρθρώνονται στο πίσω µέρος της στοµατικής κοιλότητας αποδυναµώνουν την
πιθανότητα εµφάνισής της. Η εξήγηση αυτής της συµπεριφοράς θα πρέπει να αναζητηθεί
108

Το ποσοστό προερρινοποίησης αρχικού ηχηρού κλειστού ανήρθε για το σύνολο των οµιλητών στο
2,96%. Παρόµοια ποσοστά προερρινοποίησης σε αρχική θέση εµφανίζονται και σε άλλες εµπειρικές
µελέτες (Arvaniti 1995: 212, υπό δηµοσίευση: 2,9% Χαραλαµπόπουλος et al. 1992: 293: 3,9%)
109
Ενδ. Efstathiades (1974: 83)
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στην ευκολία άρθρωσης και ειδικότερα στο γεγονός ότι τα πρόσθια φωνήεντα
αποµακρύνουν τη γλώσσα από την περιοχή της υπερώας. Έτσι η κίνηση της
προερρινοποίησης γίνεται πιο εύκολα δίχως να υπάρχει περίπτωση να περιοριστεί η
κίνηση της υπερώας από το πίσω µέρος της γλώσσας που θα βρίσκεται κοντά της, για να
αρθρώσει ένα µη πρόσθιο φωνήεν. Η συγκεκριµένη µεταβλητή έχει γενικότερη φωνητική
αξία και επιβεβαιώνεται στα δεδοµένα της ποικιλίας του τελικού έρρινου ρηµάτων (βλ.
και την ανάλυση της µεταβλητής "Φωνήεν πριν από το τελικό έρρινο του ρήµατος" στην
ποικιλία του τελικού έρρινου ρηµάτων)
3. Θέση του τόνου σε σχέση µε το ηχηρό κλειστό (Εκτιµητής= 0,581, p= 0,000): Η θέση
του τόνου επηρεάζει εν µέρει την ποικιλία της προερρινοποίησης. Όταν η συλλαβή πριν
από

το
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προερρινοποίησης. Η συγκεκριµένη επίδραση εξηγείται µέσα από την γενικότερη σχέση
που υφίσταται µεταξύ τόνου και χρονισµού των κινήσεων της υπερώας. Από έρευνες των
Moll & Shriner (1967), Vaissiere (1983) και Cohn (1990) έχει αποδειχθεί ότι οι κινήσεις
της υπερώας και η χρονική τους διάρκεια κατά την έρρινη άρθρωση σχετίζονται άµεσα
όχι µόνο µε το τεµαχιακό περιβάλλον, αλλά και την προσωδιακή πληροφορία110. Κατά τη
Vaissiere (1988: 22) "προσωδιακοί ... παράγοντες, όπως η θέση µέσα στη συλλαβή και ο
τόνος, επηρεάζουν σηµαντικά το ύψος της υπερώας, την ταχύτητα της υπερωικής
κίνησης και το χρονισµό των υπερωικών κινήσεων".

5.1.3 Εξωγλωσσικοί παράγοντες
Εκτός από τους ενδογλωσσικούς παράγοντες εξετάστηκε µια σειρά από κοινωνικούς
παράγοντες ως ανεξάρτητες µεταβλητές και ελέγχθηκε η επίδρασή τους στην εξεταζόµενη
ποικιλία. Επιλέχθηκε η Λογιστική Παλινδρόµηση ως βασική µέθοδος στατιστικής ανάλυσης
των δεδοµένων και στη συγκεκριµένη περίπτωση. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακα 2
(Παράρτηµα 2).
Η Λογιστική Παλινδρόµηση ανέδειξε ως το µοναδικό στατιστικώς σηµαντικό
εξωγλωσσικό παράγοντα την ηλικία των οµιλητών. Η εξέταση των "βαρών" µάς αποκαλύπτει
µια σαφή ηλικιακή διαστρωµάτωση η οποία ακολουθεί το ευθύγραµµο συσχετιστικό
πρότυπο. Η συγκεκριµένη κατανοµή της ποικιλίας αποτυπώνει τη φωνητική αλλαγή που
συνέβη στο διάστηµα τριών γενεών. Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία οµιλητές διατηρούν υψηλά
ποσοστά προερρινοποίησης τα οποία έχουν καταγραφεί και σε παλαιότερες φωνολογικές
µελέτες της ΝΕ (ενδ. Householder 1964, Newton 1972 κ.ά.). Αντιθέτως, οι οµιλητές της
µέσης και νεαρής ηλικιακής οµάδας εµφανίζουν µια σταθερή πτώση στα ποσοστά
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Σύνδεση µεταξύ τόνου και έρρινης ή προερρινοποιηµένης άρθρωσης υπάρχει ακόµα και στον
αντιληπτικό επίπεδο. Έρευνα του Briony (1985) απέδειξε ότι η διάρκεια του έρρινου τεµαχίου πριν
από τονισµένη συλλαβή σχετίζεται άµεσα µε την αντίληψη του τόνου.
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προερρινοποίησης γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι νεότερες γενιές
αποβάλλουν την προερρινοποίηση και αποσυνδέουν το κοινωνιογλωσσολογικό κύρος που
συνεπαγόταν η υιοθέτησή της.

5.1.4 Υφολογική διαστρωµάτωση
Η τυπική παραγωγή λόγου για τα ηχηρά κλειστά περιελάµβανε δύο ξεχωριστά
επίπεδα. Το πρώτο ήταν η ανάγνωση δύο κειµένων (βλ. Παράρτηµα 6: Ερωτηµατολόγιο
διερεύνησης υφολογικών επιπέδων) µε ύφος εκφώνησης που αρµόζει σε σοβαρή περίσταση
επικοινωνίας και το δεύτερο ήταν η ανάγνωση λίστας λέξεων. Τα ποσοστά προερρινοποίησης
στα δύο αυτά διαφορετικά από απόψεως ύφους επίπεδα συγκριτικά µε αυτά που οι οµιλητές
παρουσίασαν στη φυσική οµιλία (Φ.Ο.) ήταν υψηλότερα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω
διάγραµµα:
Συγκριτικό διάγραµµα των ποσοστών προερρινοποίησης
σε διαφορετικά υφολογικά επίπεδα
(Σύνολο οµιλητών)
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∆ιάγραµµα 2:Υφολογική διαστρωµάτωση της προερρινοποίησης των ηχηρών κλειστών
Η στατιστική ανάλυση των ποσοστών προερρινοποίησης στα τρία αυτά διαφορετικά επίπεδα
µε Ανάλυση ∆ιακύµανσης έδειξε στατιστικώς σηµαντική διαφοροποίηση (F=3,730, p=0,032)
µεταξύ τους.
Η προσεκτικότερη εξέταση, ωστόσο του διαγράµµατος αποκαλύπτει µια ανισοµερή
κατανοµή της υφολογικής διαφοροποίησης. Ειδικότερα οι οµιλητές που παρουσιάζουν την
υψηλότερη υφολογική διαφοροποίηση είναι οι οµιλητές που ανήκουν στις µεγαλύτερες
ηλικίες 2 και 3. Για τη στατιστική διερεύνηση αυτής της παρατήρησης χωρίσαµε τους
οµιλητές σε δύο οµάδες. Στην πρώτη συµπεριλάβαµε τους οµιλητές της ηλικιακής οµάδας 2
και 3, ενώ στη δεύτερη τους οµιλητές της ηλικιακής οµάδας 1. Στη συνέχεια εξετάσαµε
ξεχωριστά, µε Ανάλυση ∆ιακύµανσης, την επίδραση των υφολογικών επιπέδων.
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Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν τη γραφηµατική ένδειξη. Έτσι, οι µεγαλύτεροι σε
ηλικία οµιλητές διακρίνουν υφολογικά την υπό εξέταση µεταβλητή χρησιµοποιώντας
στατιστικώς σηµαντικότερα ποσοστά προερρινοποίησης (F= 6,585, p=0,005). Αντίθετα, οι
νεότεροι οµιλητές φαίνεται πως έχουν χάσει τη δυνατότητα υφολογικής αξιοποίησης της
εξεταζόµενης µεταβλητής παρουσιάζοντας σχεδόν τα ίδια ποσοστά προερρινοποίησης τόσο
στη φυσική οµιλία όσο και στην τυπική παραγωγή του λόγου (F= 1,024, p= 0.389).

5.2

Η συµβολή της ποσοτικής ανάλυσης της ποικιλίας στη φωνολογική
ερµηνεία των ηχηρών κλειστών
Η φωνολογική εξέταση των ηχηρών κλειστών, όπως είδαµε και στο 3.2, αποτελεί ένα

από τα παραδοσιακά προβλήµατα της φωνολογίας της ΝΕ, µε την επικράτηση δύο τύπων
ανάλυσης: της µονοφωνηµατικής και της διφωνηµατικής θεώρησης. Σύµφωνα µε την πρώτη,
τα ηχηρά κλειστά αποτελούν ξεχωριστά φωνήµατα και διαφοροποιούνται από την ακολουθία
έρρινο + κλειστό σύµφωνο. Αντιθέτως, σύµφωνα µε τη δεύτερη τα ηχηρά κλειστά δεν
ανήκουν στο φωνηµατικό σύστηµα της ΝΕ, αλλά αποτελούν φωνητικές πραγµατώσεις
φωνολογικής ακολουθίας έρρινου + κλειστό σύµφωνο. Τα επιχειρήµατα υπέρ της µίας ή της
άλλης άποψης στηρίζονται κάθε φορά σε ένα συγκεκριµένο θεωρητικό πλαίσιο, όπως
αναφέρθηκε ήδη. Ωστόσο, τα ποσοτικά δεδοµένα µπορούν να αποτελέσουν ένα επιπλέον
στοιχείο ερµηνείας της φωνολογικής υφής των ηχηρών κλειστών.
Αυτό συµβαίνει διότι η χρήση ποσοτικών δεδοµένων αποτελεί, κατά τη γνώµη µας,
απαραίτητη µεθοδολογική προϋπόθεση για τη φωνολογική ερµηνεία συγκεκριµένων
διαδικασιών. Η διαδικασία διασύνδεσης ποσοτικών παρατηρήσεων και φωνολογικών
δηλώσεων απαιτεί την πιθανοτική εξίσωση των δύο τµηµάτων, έτσι ώστε η κάθε φωνολογική
θεωρία που εξετάζεται να µπορεί να διατυπωθεί και µέσα από ένα πιθανοτικό συσχετισµό.
Με αυτό τον τρόπο το δεδοµένο πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουµε (µονοφωνηµατική ή
διφωνηµατική ερµηνεία των ηχηρών κλειστών) µπορούµε µέσω της παραπάνω συλλογιστικής
να το διατυπώσουµε πιθανοτικά.
Σύµφωνα µε τη µονοφωνηµατική ερµηνεία τα ηχηρά κλειστά (µε την προαιρετική
τους προερρινοποίηση) διαχωρίζονται από τις ακολουθίες έρρινο + κλειστό στα όρια και στο
εσωτερικό λέξεων. Η συγκεκριµένη θεώρηση θα µπορούσε για παράδειγµα να διατυπωθεί και
µε τον απλό αλγεβρικό τρόπο ως : b ≠ Έρρινο + p. Σύµφωνα δηλ. µε τη µονοφωνηµατική
θεώρηση το ηχηρό κλειστό και οι ακολουθίες έρρινο + κλειστό σύµφωνο αποτελούν
φαινόµενα διαφορετικής φύσεως ή για να χρησιµοποιήσουµε τη στατιστική ορολογία,
ανήκουν σε διαφορετικούς πληθυσµούς. Αντίθετα, η διφωνηµατική θεώρηση δέχεται ότι
τόσο τα ηχηρά κλειστά, όσο και η ακολουθία έρρινο + κλειστό ανήκουν στον ίδιο πληθυσµό.
Αν χρησιµοποιήσουµε αυτή τη συλλογιστική τότε εµπειρικά µπορούµε να επιβεβαιώσουµε τη
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µία ή την άλλη φωνολογική θέση. Αυτό που χρειάζεται είναι η συγκριτική εξέταση της
κατανοµής της προερρινοποίησης µε τις κατανοµές της ακολουθίας έρρινο + κλειστό.
Για την εµπειρική εξέταση της παραπάνω θεώρησης χρησιµοποιήσαµε την Ανάλυση
∆ιακύµανσης µε σκοπό να ελέγξουµε κατά πόσο η προερρινοποίηση στα ηχηρά κλειστά (nd)
παρουσιάζει παρόµοια κατανοµή µε τη διατήρηση του τελικού έρρινου πριν από ηχηρά
κλειστά (n#d), πριν από άηχα κλειστά (1n0v) και πριν από ηχηροποιηµένα άηχα κλειστά
(1n1v) σε περιπτώσεις προκλιτικών. Οι µέσοι όροι της κάθε κατηγορίας δίνονται στο
∆ιάγραµµα 3:
Σύγκριση των ποσοστών προερρινοποίησης µε τα ποσοστά διατήρησης του
τελικού έρρινου στις ακολουθίες έρρινο + κλειστό
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∆ιάγραµµα 3: Σύγκριση ποσοστών προερρινοποίησης, µε τα ποσοστά διατήρησης
τελικού έρρινου στις ακολουθίες έρρινο + κλειστό
Η σύγκριση είναι µη στατιστικώς σηµαντική (F= 0,387, p= 0,763) γεγονός που
σηµαίνει ότι η κατανοµές της προερρινοποίησης και της διατήρησης του τελικού έρρινου
πριν από τα ηχηρά κλειστά, τα άηχα κλειστά και τα ηχηροποιηµένα κλειστά ανήκουν στον
ίδιο πληθυσµό γεγονός που φαίνεται και από τη σχεδόν ευθεία γραµµή των µέσων όρων σε
κάθε κατηγορία στο παραπάνω διάγραµµα. Πρόκειται εποµένως για διαδικασίες οι οποίες
σχετίζονται άµεσα και παρουσιάζουν παρόµοια συµπεριφορά. Αυτό µας οδηγεί στην αποδοχή
της διφωνηµατικής ερµηνείας η οποία στατιστικώς θα προέβλεπε ότι η κατανοµή της
προερρινοποίησης και η κατανοµή της διατήρησης του τελικού έρρινου είναι παρόµοιες
αντανακλώντας την κοινή τους υποκείµενη αντιπροσώπευση.
Η συµβολή της ποσοτικής µεθοδολογίας στην παρούσα περίπτωση εξαντλείται στη
διάκριση µεταξύ των δύο ερµηνειών και την προαγωγή της διφωνηµατικής ως εµπειρικά
επιβεβαιώσιµης. Ο ακριβής ωστόσο, καθορισµός της διφωνηµατικής υποκείµενης
αντιπροσώπευσης (έρρινο + άηχο κλειστό, έρρινο + ηχηρό κλειστό) θα πρέπει να απαντηθεί
µέσα από συγκεκριµένο θεωρητικό πρότυπο ικανοποιώντας την οικονοµία της περιγραφής
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της ανάλυσης που θα επιλεχθεί και την αλληλεπίδραση µε τους υπόλοιπους φωνολογικούς
νόµους που θα έχουν διατυπωθεί στο συγκεκριµένο πρότυπο.
Φυσικά, η χρήση ποσοτικών µεθόδων για την επιβεβαίωση ή τη διάψευση
φωνολογικών θεωριών παρουσιάζει τους ενδογενείς περιορισµούς της ίδιας της φύσης της
µεθόδου που στην παρούσα περίπτωση δεν είναι άλλοι από το γεγονός ότι η δειγµατοληψία
στηρίζεται στη φωνητική παραγωγή 15 ατόµων. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη γενικευτική
ισχύ που µπορεί να έχουν τέτοιου είδους αναλύσεις, δεν παύουν να καταγράφουν τάσεις και
να αποτελούν τρόπους γλωσσικής ανάλυσης που αξίζει να συνυπολογίζονται στη διατύπωση
οποιωνδήποτε θεωρητικών θέσεων.

5.3

Σύνοψη
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάσαµε την ανάλυση των αποτελεσµάτων που αφορούν τα

ηχηρά κλειστά σύµφωνα της ΝΕ. Οι κυριότεροι ενδογλωσσικοί παράγοντες που επηρεάζουν
την προερρινοποίηση είναι: α) η θέση του ηχηρού κλειστού (αρχή - µέση), β) προσθίωση του
προηγούµενου φωνήεντος, και γ) η θέση τόνου σε σχέση µε τη θέση του ηχηρού κλειστού
µέσα στη λέξη. Ο µοναδικός εξωγλωσσικός παράγοντας που παρουσίασε στατιστική
σηµαντικότητα ήταν η ηλικία των οµιλητών. Η µεγαλύτερη ηλικιακή οµάδα παρουσίασε τη
µεγαλύτερη συνάφεια µε τη χρήση προερρινοποιηµένης προφοράς των ηχηρών κλειστών. Η
υφολογική διαφοροποίηση της προερρινοποίησης αποκάλυψε επίσης µια ανισοµερή
συσχέτιση µε την ηλικία των οµιλητών. Από την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι η
χρήση της προερρινοποίησης ως στοιχείο υψηλού "ύφους" απαντά σε οµιλητές µεγαλύτερων
ηλικιακών οµάδων. Αντίθετα οι νεαροί οµιλητές παρουσιάζουν χαµηλά ποσοστά
προερρινοποίησης σε "τυπικό" ύφος οµιλίας δείχνοντας ότι για αυτούς η προερρινοποίηση
έχει χάσει την ταυτότητα του κοινωνιογλωσσολογικού στερεότυπου (βλ. 2.1.2). Τέλος έγινε
συγκριτική ανάλυση των ποσοστών προερρινοποίησης µε τις κατηγορίες µεταλεξικής
ποικιλίας που παρουσιάζουν παρόµοια φωνολογική υποκείµενη αντιπροσώπευση. Η ανάλυση
της στατιστικής κατανοµής τους έδειξε ότι τα ηχηρά κλειστά συµπεριφέρονται µε τρόπο
παρόµοιο µε αυτόν των ακολουθιών έρρινου + άηχο κλειστό, γεγονός που µπορεί να
αποτελέσει επιχείρηµα υπέρ της διφωνηµατικής ερµηνείας τους.
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6 Ανάλυση της ποικιλίας στις περιπτώσεις προκλιτικών µε
τελικό έρρινο
6.1

Γενικά
Πριν προχωρήσουµε στην αναλυτική παρουσίαση της επίδρασης ενδο και εξω

γλωσσικών παραγόντων στην ποικιλία που παρατηρείται ως προς την εξέλιξη του τελικού
έρρινου των προκλιτικών κρίνεται απαραίτητη η εξέταση ορισµένων επί µέρους σηµείων:
1.

Κατά πόσο οι συγκεκριµένες προκλιτικές λέξεις εµφανίζουν οµοιόµορφη
συµπεριφορά µεταξύ τους;

2.

Πώς εξελίσσεται η ποικιλία στο σύνολο των οµιλητών;

Εκτός από τα παραπάνω, οι ερευνητικές υποθέσεις που θα εξεταστούν στον παρόν
κεφάλαιο δοµούνται σε τρεις βασικές ενότητες: α) Προκαταρκτικές υποθέσεις: Ελέγχονται
µια σειρά από ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται µε την οµοιότητα κατανοµής της
υπό εξέταση ποικιλίας σε λέξεις µε συναφή γραµµατική λειτουργία β) Στατιστικός έλεγχος
της επίδρασης των µεταβλητών σε διαφορετικά φωνητικά περιβάλλοντα: Ελέγχεται η
επίδραση του συνόλου των εξωγλωσσικών και ενδογλωσσικών παραγόντων, καθώς και η
υφολογική διαστρωµάτωση της υπό εξέταση ποικιλίας και γ) Έλεγχος αλληλεπίδρασης των
κοινωνικών µεταβλητών: Αναλύεται η αλληλεπίδραση των κοινωνικών παραγόντων στη
διαµόρφωση της ποικιλίας. Πιο συγκεκριµένα το σύνολο των ερευνητικών υποθέσεων που
εξετάζονται στον παρόν κεφάλαιο είναι οι εξής:
Α. Προκαταρκτικές Υποθέσεις
1. Υπόθεση οµοιοµορφίας της ποικιλίας µεταξύ προκλιτικών σε άηχα κλειστά και
εξακολουθητικά
2. Υπόθεση οµοιοµορφίας της ποικιλίας µεταξύ των οµιλητών
3. Υπόθεση οµοιοµορφίας της ποικιλίας µεταξύ προκλιτικών λέξεων µε παρόµοια
λειτουργία
Β. Στατιστικός Έλεγχος της επίδρασης των ενδογλωσσικών και εξωγλωσσικών µεταβλητών
στα εξής φωνητικά περιβάλλοντα: α) φωνήεντα β) άηχα κλειστά γ) εξακολουθητικά δ) ηχηρά
κλειστά
Γ. Έλεγχος αλληλεπίδρασης των κοινωνικών µεταβλητών
Ανάλυση της αλληλεπίδρασης των κοινωνικών παραγόντων στη διαµόρφωση της
ποικιλίας του τελικού έρρινου των προκλιτικών σε περιβάλλον άηχων κλειστών και
εξακολουθητικών.
Η διευκρίνηση των ανωτέρω θεµάτων κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι η
συγκεκριµένη ποικιλία εκφράζεται από διαφορετικές λέξεις και σε διαφορετικά περιβάλλοντα
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δηµιουργώντας πολλαπλούς συνδυασµούς, ο καθένας από τους οποίους δεν µπορεί να
συγχωνευθεί µε τους άλλους, εφόσον πρόκειται για διαφορετικού τύπου φαινόµενα.

6.2

Κατανοµή της ποικιλίας ανά είδος προκλιτικού και οµιλητές

6.2.1 Η επίδραση του είδους του προκλιτικού στις ακολουθίες έρρινο + άηχο
κλειστό
∆ιάγραµµα µέσων όρων
∆ίδροµη αλληλεπίδραση
F(27,516)=16,11; p<0,000
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∆ιάγραµµα 4: Συγκριτικό διάγραµµα του συνόλου των κατηγοριών ποικιλίας του
τελικού έρρινου των προκλιτικών πριν από άηχο κλειστό
Το σύνολο των δεδοµένων µε πρώτη λέξη προκλιτικό που παρουσιάζει τελικό έρρινο
σε συνάντηση µε λέξη που εµφανίζει αρχικό σύµφωνο άηχο κλειστό αναλύθηκε στατιστικώς
µε Ανάλυση ∆ιακύµανσης . Η εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν το ποσοστό χρήσης ανά
κατηγορία ποικιλίας και ως ανεξάρτητες µεταβλητές ορίστηκαν οι κατηγορίες ποικιλίας και
τα προκλιτικά.
Εξετάζοντας την αλληλεπίδραση των δύο ανεξάρτητων µεταβλητών βλέπουµε ότι τα
προκλιτικά εµφανίζουν µεταξύ τους στατιστικώς σηµαντική διαφοροποίηση (F=16,10,
p=0.000) ως προς τον τρόπο που εκδηλώνουν την ποικιλία. Το είδος του προκλιτικού,
επηρεάζει ιδιαίτερα το ποσοστό που εµφανίζεται σε κάθε κατηγορία ποικιλίας. Από τη
συνολική εξέταση µπορούµε να δούµε ότι το "αν" (an), η γενική κατηγορία "gnrl", το άρθρο
της γενικής πληθυντικού "των" (plr-gen) και το "σαν" (san) παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη
συχνότητα στον ποικίλλοντα τύπο 1n0v, ενώ το "δεν" (den), "µην" (min), "τον" (ton) "την"
(tin) "τον -αντ." (ton(V)), "την - αντ." (tin(V)) παρουσιάζουν τη χαµηλότερη στον αντίστοιχο
τύπο.
Το ∆ιάγραµµα 4 αποκαλύπτει επίσης ότι οι ποικίλλοντες τύποι 1n0v και 0n1v είναι
ευθέως ανάλογοι, αφού όταν κάποιο προκλιτικό εµφανίζει υψηλό ποσοστό στον ένα,
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παρουσιάζει χαµηλό ποσοστό στον άλλο και τα αντίστροφο. Αντίστοιχη αντίθεση, αλλά σε
µικρότερο επίπεδο παρουσιάζεται και στους ποικίλλοντες τύπους 1n1v και 0n0v. Ο τύπος
1n1v εµφανίζει υψηλά ποσοστά στα ίδια προκλιτικά που εµφανίζουν υψηλή χρήση του 1n0v.
Η διαπίστωση αυτή µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα συγκεκριµένα προκλιτικά
χαρακτηρίζονται από τη διατήρηση του έρρινου. Αντιθέτως, ο τύπος 0n0v συµµεταβάλλεται
παρόµοια µε τον 0n1v.
Σε αντίστοιχα συµπεράσµατα καταλήγουµε, όταν εξετάσουµε ως εξαρτηµένη
µεταβλητή τους κανόνες της ερρινοποίησης (άθροισµα των περιπτώσεων 1n0v και 1n1v) και
ηχηροποίησης (άθροισµα των κατηγοριών 0n1v και 1n1v).
Tα παραπάνω συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία:
1. Τα προκλιτικά µπορούν να χαρακτηριστούν ως προς την παρατηρούµενη συµπεριφορά
σε δύο κατηγορίες
α) Αυτά που εµφανίζουν υψηλά ποσοστά διατήρησης του έρρινου: "αν" (an), η
γενική κατηγορία "gnrl", το άρθρο της γενικής πληθυντικού "των" (plr-gen) και το
"σαν" (san)
β) Αυτά που εµφανίζουν υψηλά ποσοστά αποβολής του έρρινου: "δεν" (den), "µην"
(min), "τον" (ton) "την" (tin) "τον -αντ." (ton(V)), "την - αντ." (tin(V))
2. Τα άρθρα και οι αντωνυµίες παρουσιάζουν το µεγαλύτερο βαθµό ηχηροποίησης σε
σχέση µε τα υπόλοιπα προκλιτικά
3. Οι ποικίλλοντες τύποι µε διατήρηση του έρρινου (1n0v, 1n1v) εµφανίζουν αντιστρόφως
ανάλογη εξέλιξη σε σχέση µε τους τύπους στους οποίους το έρρινο αποβάλλεται (0n0v,
0n1v). Αυτή η τάση διακόπτεται µόνο στα άρθρα και τις αντωνυµίες, όπου ο τύπος 0n1v
φαίνεται να υπερισχύει σε τέτοιο βαθµό ώστε τα ποσοστά των υπόλοιπων κατηγοριών
ποικιλίας να συµπιέζονται σε χαµηλά επίπεδα.

6.2.2 Οµιλητές και ποικιλία στις ακολουθίες τελικό έρρινο + άηχο κλειστό
Τόσο η διατήρηση του τελικού έρρινου, όσο και η ηχηροποίηση παρουσιάζουν στο
σύνολο των οµιλητών στατιστικώς σηµαντική συνάφεια (r= -0,86 p<0.05). Η συνάφεια των
δύο αυτών φωνολογικών διαδικασιών η οποία εµφανίζεται σταθερά στο σύνολο των
οµιλητών δείχνει ότι η λειτουργία της µίας επηρεάζει την άλλη και το αντίστροφο.
∆εδοµένου του αρνητικού πρόσηµου στους παραπάνω δείκτες, η σχέση της συνάφειας είναι
αντιστρόφως ανάλογη. Όσο αυξάνεται η ηχηροποίηση µειώνεται το ποσοστό διατήρησης του
τελικού έρρινου, ενώ όσο αυξάνεται το τελευταίο µειώνεται η ηχηροποίηση. Αυτή η
αλληλεξάρτηση δείχνει ότι το υποκείµενο τελικό έρρινο στα προκλιτικά παρουσιάζει
κβαντική συµπεριφορά. Ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει, επιλέγει µια από τις
δύο δυνατότητες πραγµάτωσης (διατήρηση του τελικού έρρινου ή ηχηροποίηση),
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µεγιστοποιώντας τα ποσοστά χρήσης της πρώτης και ταυτόχρονα ελαχιστοποιώντας τα
ποσοστά χρήσης της δεύτερης.
∆ιάγραµµα µέσων όρων
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∆ιάγραµµα 5: Εξέλιξη των ποσοστών διατήρησης τελικού έρρινου και ηχηροποίησης
πριν από άηχα κλειστά στο σύνολο των οµιλητών (Προκλιτικά)
Ένα δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα είναι κατά πόσον οµοιόµορφη παρουσιάζεται η
συµπεριφορά των οµιλητών του δείγµατος ως προς τη χρήση του κανόνα της διατήρησης του
τελικού έρρινου και της ηχηροποίησης στα προκλιτικά . Για να εξεταστεί αυτό, ελέγχθηκαν
οι µέσοι όροι ηχηροποίησης και διατήρησης του τελικού έρρινου για τον κάθε οµιλητή µε
Ανάλυση ∆ιακύµανσης.
Η σχετική ανάλυση µας αποκαλύπτει µια ασύµµετρη συµπεριφορά των οµιλητών ως
προς τη χρήση των δύο κανόνων (βλ. και ∆ιάγραµµα 5). Η Ανάλυση ∆ιακύµανσης για τη
διατήρηση του τελικού έρρινου µας δίνει µη στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα (F=1,574,
p=0,094) υποδηλώνοντας ότι ο κανόνας χρησιµοποιείται µε οµοιόµορφο τρόπο από το
σύνολο των οµιλητών του δείγµατος. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι υπάρχει έλλειψη ποικιλίας
στη διατήρηση του τελικού έρρινου, αλλά ότι η ποικιλία εξαρτάται από ευρύτερες
εξωγλωσσικές µεταβλητές (ηλικία, φύλο κ.ά.) η επίδραση των οποίων θα αξιολογηθεί
παρακάτω σε συνδυασµό και µε τους ενδογλωσσικούς περιορισµούς.
Αντίθετα µε τη διατήρηση του τελικού έρρινου, ο κανόνας της ηχηροποίησης δεν
εφαρµόζεται ενιαία από το σύνολο των οµιλητών του δείγµατος. Το στατιστικώς σηµαντικό
αποτέλεσµα της ανάλυσης της διακύµανσης (F=1,91, p=0,03) δείχνει την ιδιοσυγκρασιακή
φύση της ποικιλίας του κανόνα της ηχηροποίησης οδηγώντας µας σε µια περισσότερο
ατοµοκεντρική θεώρήση του.
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6.2.3 Η επίδραση του είδους του προκλιτικού στις ακολουθίες έρρινο +
εξακολουθητικό
Αντίστοιχη είναι η ανάλυση δεδοµένων µε προκλιτικό ακολουθούµενο από
εξακολουθητικό σύµφωνο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε µόνο µια εξαρτηµένη
µεταβλητή και αυτή είναι η διατήρηση του τελικού έρρινου. Στο ∆ιάγραµµα 6 φαίνεται η
κατανοµή ποσοστών διατήρησης τελικού έρρινου ανά προκλιτικό (τα δεδοµένα καλύπτουν το
σύνολο των οµιλητών).
Σύγκριση ποσοστών διατήρησης τελικού έρρινου προκλιτικών πριν από εξακολουθητικό
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∆ιάγραµµα 6: Συγκριτικό διάγραµµα των ποσοστών διατήρησης του τελικού έρρινου
των προκλιτικών πριν από εξακολουθητικό
Η Ανάλυση ∆ιακύµανσης έδειξε στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα µε
ανεξάρτητη µεταβλητή τα προκλιτικά (F= 21,8, p= 0,000) επιβεβαιώνοντας τη διαφορετική
συµπεριφορά των προκλιτικών µεταξύ τους ως προς τη διατήρηση του τελικού τους έρρινου.
Αν µάλιστα συγκρίνουµε τα ποσοστά διατήρησης του τελικού έρρινου πριν από τα άηχα
κλειστά και πριν από τα εξακολουθητικά θα δούµε ότι το σχήµα της ποικιλίας είναι
πανοµοιότυπο και δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι τα άηχα κλειστά εµπεριέχουν και τον
κανόνα της ηχηροποίησης111.

111

Μοναδική εξαίρεση φαίνεται να είναι η περίπτωση της αντωνυµίας αρσενικού γένους "τον" (βλ.
6.3.3).
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∆ιάγραµµα Μέσων Όρων
Σύγκριση ποσοστών διατήρησης τελικού έρρινου πριν από εξακ και άηχα κλειστά
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∆ιάγραµµα 7: Εξέλιξη των ποσοστών διατήρησης του τελικού έρρινου των προκλιτικών
πριν από άηχα κλειστά και εξακολουθητικά
Το ∆ιάγραµµα 7 µας βοηθάει να οριστικοποιήσουµε την κατάταξη των προκλιτικών
σε σχέση µε τη συµπεριφορά τους ως προς τη διατήρηση του τελικού έρρινου σε δύο οµάδες.
Η πρώτη οµάδα παρουσιάζει υψηλά ποσοστά διατήρησης ανεξαρτήτως του συµφώνου που
ακολουθεί και περιλαµβάνει τα: αν, των, σαν και την γενική κατηγορία. Αντίθετα η δεύτερη
κατηγορία εµφανίζει χαµηλά ποσοστά διατήρησης του έρρινου και περιλαµβάνει τα: δεν,
µην, τον, την, τον (αντ), την(αντ).

6.2.4 Οµιλητές και ποικιλία στις ακολουθίες έρρινο + εξακολουθητικό
∆ιάγραµµα Μέσων Όρων
F(14,122)=,63; p<,8360
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∆ιάγραµµα 8: Ποσοστά διατήρησης του τελικού έρρινου των προκλιτικών πριν από
εξακολουθητικό για το σύνολο των οµιλητών
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Όπως και στην περίπτωση των άηχων κλειστών και για τα εξακολουθητικά
ελέγχθηκε µε τη χρησιµοποίηση της Ανάλυσης ∆ιακύµανσης η οµοιογένεια που παρουσιάζει
η διατήρηση του τελικού έρρινου στο δείγµα των οµιλητών µας (βλ. το ∆ιάγραµµα 8).
Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ανάλυσης είναι µη στατιστικώς σηµαντικά (F= 0,62, p=
0,83) γεγονός που δείχνει την έλλειψη ατοµικής διαφοροποίησης ως προς το συγκεκριµένο
κανόνα. Η συµπεριφορά του δείγµατος είναι οµοιογενής, όπως ακριβώς ήταν και στο
περιβάλλον πριν από άηχα κλειστά γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η διατήρηση
του τελικού έρρινου ως διαδικασία παρουσιάζει παρόµοια συµπεριφορά εξαρτήσεων
ανεξαρτήτως συµφώνου που ακολουθεί.

6.3

Στατιστικός έλεγχος της διαφοράς ζευγών προκλιτικών λέξεων µε
παρόµοια λειτουργία

6.3.1 Γενικά
Οι περισσότερες στατιστικές αναλύσεις έχουν ανάγκη από ικανοποιητικό αριθµό
περιπτώσεων σε σχέση µε τις µεταβλητές που περιλαµβάνουν. Για να µην υπερτεµαχιστούν
τα δεδοµένα µας κρίθηκε απαραίτητη η οµαδοποίηση των προκλιτικών λέξεων σε ευρύτερες
οµάδες µε κριτήριο τη λειτουργική οµοιότητα των λέξεων σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες:
άρθρα, προσωπικές αντωνυµίες, αρνητικά µόρια.
Κρίθηκε ωστόσο απαραίτητο πριν προχωρήσουµε στις τελικές αναλύσεις µε οµαδοποιηµένες
κατηγορίες προκλιτικών να εξετάσουµε τα ζευγάρια της κάθε οµάδας έτσι ώστε να ελέγξουµε
κατά πόσο τα ποσοστά ποικιλίας τους είναι παρόµοια ή όχι. Τόσο η οµοιότητα, όσο και η
διαφορετικότητα στα ποσοστά χρήσης της ποικιλίας δεν αποτελούν κριτήρια για την
οµαδοποίηση, µας βοηθούν εν τούτοις στο να εξετάσουµε συγκριτικά πως λειτουργεί η
ποικιλία και να αποκαλύψουµε ορισµένα στοιχεία που ίσως συσκοτιστούν από την ανάλυση
µε οµάδες. ∆εδοµένου ότι στα άρθρα και τις αντωνυµίες τα ζεύγη των προκλιτικών
διαφέρουν ως προς το γένος, µας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουµε κατά πόσο τέτοιες
ευρύτερες µορφολογικές κατηγορίες εκφράζονται και µέσα από τη διαφοροποίηση ποσοστών
ποικιλίας. Έγιναν ξεχωριστές αναλύσεις για τα συγκεκριµένα προκλιτικά σε δύο
περιβάλλονται: α) πριν από λέξεις µε πρώτο σύµφωνο άηχο κλειστό και β) πριν από λέξεις µε
πρώτο σύµφωνο εξακολουθητικό. Οι ακολουθίες προκλιτικού µε λέξη που αρχίζει από ηχηρό
κλειστό δεν εξετάστηκαν λόγω του χαµηλού αριθµού των περιπτώσεων.

6.3.2 Ποικιλία µεταξύ των άρθρων τον - την
6.3.2.1 Άηχα κλειστά
Για να ελεγχθεί κατά πόσο τα ποσοστά ποικιλίας διαφέρουν µεταξύ των άρθρων στο
περιβάλλον των άηχων κλειστών χρησιµοποιήθηκε η Ανάλυση ∆ιακύµανσης. Ως
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ανεξάρτητες µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν η οµαδοποιηµένη κατηγορία προκλιτικών Άρθρα
(τον, την) και το σύνολο των κατηγόριων ποικιλίας (0n0v, 1n0v, 0n1v, 1n1v), ενώ ως
ανεξάρτητη µεταβλητή χρησιµοποιήθηκαν τα ποσοστά της ποικιλίας, όπως αυτά
υπολογίστηκαν από τις αντίστοιχες συχνότητες χρήσης της κάθε κατηγορίας ποικιλίας, που
εµφάνισαν οι οµιλητές του δείγµατος.
∆ιάγραµµα µέσων όρων
∆ίδροµη αλληλεπίδραση
F(3,112)=1,35; p<,2621
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∆ιάγραµµα 9: ∆ιαφορά των άρθρων ανά κατηγορία ποικιλίας (άηχα κλειστά - σύνολο
οµιλητών)
Από την Ανάλυση ∆ιακύµανσης φαίνεται ότι τόσο το "τον", όσο και το "την"
εµφανίζουν παρόµοια ποσοστά σε όλο το φάσµα της ποικιλίας µε αποτέλεσµα η
αλληλεπίδρασή τους µε τις κατηγορίες ποικιλίας να είναι µη σηµαντική (F=1,34, p=0,26).
Αντίθετα οι διάφορες κατηγορίες ποικιλίας παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντική διαφορά
µεταξύ τους (df=3, F=362,55, p=0,00), δικαιολογώντας απόλυτα την ξεχωριστή υπόστασή
τους.
Αντίστοιχη ανάλυση έγινε µε το µη παραµετρικό112 Mann - Whitney U test (Hinkle,
Wiersma & Jurs 1994: 562)., όσον αφορά τα ποσοστά της διατήρησης τελικού έρρινου και
της ηχηροποίησης των άρθρων. Τόσο η διατήρηση του τελικού έρρινου, όσο και η
ηχηροποίηση κυµαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα και στα δύο άρθρα (βλ. ∆ιάγραµµα 10)
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Αρχικά τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε t test για ανεξάρτητα δείγµατα (Παρασκευόπουλος 1990: 114).
Επειδή όµως ο αριθµός των παρατηρήσεων ήταν µικρός και ο έλεγχος οµοιογένειας των πληθυσµών
των δειγµάτων έδειξε ότι τα ζεύγη παρουσίαζαν στατιστικώς σηµαντική διασπορά (Έλεγχος Levene's)
αποφασίστηκε η χρησιµοποίηση µη παραµετρικής στατιστικής ανάλυσης. Ειδικότερα επιλέχθηκε το
Mann - Whitney U test το οποίο σύµφωνα µε τους Hinkle, Wiersma & Jurs (1994: 563) είναι
στατιστικώς πιο ισχυρό (εξετάζει όχι µόνο τη διαφορά των µέσων όρων, αλλά και τη διαφορά που
παρουσιάζουν γενικότερα οι κατανοµές των δύο µεταβλητών) και χρησιµοποιείται, όταν οι
προϋποθέσεις του t test (µικρό δείγµα, στατιστικώς σηµαντική διασπορά πληθυσµού) δεν
ικανοποιούνται, όπως στην περίπτωσή µας.
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και τα αποτελέσµατα είναι στατιστικώς µη σηµαντικά (∆ιατήρηση τελικού έρρινου U= 103,5,
Zadj= 0,42, p= 0,67, Ηχηροποίηση U= 84,5, Zadj= -1,16, p= 0,24).
Γλωσσολογικά η παραπάνω ανάλυση µας βοηθάει να επισηµάνουµε ότι το τελικό
έρρινο του "τον", αν και φέρει το µορφολογικό βάρος της διάκρισης αρσενικού - ουδετέρου
γένους, δεν χρησιµοποιείται µε διακριτική αξία. Αφού τα ποσοστά ποικιλίας είναι σχεδόν ίδια
µεταξύ των δύο άρθρων µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η διάκριση των γενών δε στηρίζεται
στη χρήση µορφολογικών χαρακτηριστικών του άρθρου. Θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι
η διάκριση οφείλεται στη µορφολογία του ονόµατος ή στην εσωτερικευµένη γνώση των
γενών που κάθε οµιλητής έχει δοµήσει στο γνωστικό λεξικό του.
∆ιάγραµµα µέσων όρων
Ηχηρ. U= 84,5, Zadj= -1,16, p= 0,24
∆ιατήρηση τελ.έρρινου U= 103.5, Zadj= 0,42, p= 0,67
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∆ιάγραµµα 10: Σύγκριση ποσοστών διατήρησης τελικού έρρινου και ηχηροποίησης στα
άρθρα (άηχα κλειστά - σύνολο οµιλητών)

6.3.2.2 Εξακολουθητικά
Αντίστοιχα αποτελέσµατα είχαµε, όταν ελέγξαµε τη συµπεριφορά των άρθρων πριν
από λέξη που αρχίζει µε εξακολουθητικό σύµφωνο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ποικιλία
εκφράζεται µε τη διατήρηση ή µη του τελικού έρρινου. ∆εν υπάρχει δηλ. η ανάγκη
πολυδιάσπασης της ποικιλίας σε πολλαπλές κατηγορίες ποικιλίας, όπως στα άηχα κλειστά,
αλλά µας αρκεί η σύγκριση των ποσοστών διατήρησης του τελικού έρρινου στα
συγκεκριµένα προκλιτικά. Για το λόγο αυτό η στατιστική ανάλυση στηρίχθηκε στην απλή
σύγκριση των µέσων όρων διατήρησης του έρρινου στο ζεύγος των άρθρων (τον - την) µε τη
χρήση του µη παραµετρικού Mann - Whitney U test. Το αποτέλεσµα είναι µη στατιστικώς
σηµαντικό (U= 108, Zadj= -0,267, p=0,78).
Από την ανωτέρω διαπίστωση συνάγεται ότι, όταν άρθρα ακολουθούνται από
εξακολουθητικά σύµφωνα, συνεχίζουν να συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο ως προς τη
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διατήρηση του έρρινου. Το άρθρο του αρσενικού γένους και στο συγκεκριµένο περιβάλλον
δεν παρουσίασε στατιστικώς σηµαντικά υψηλότερα ποσοστά διατήρησης του έρρινου και
κυµάνθηκε στα ίδια περίπου ποσοστά µε αυτά του θηλυκού (επί του συνόλου των οµιλητών
οι µέσοι όροι διατήρησης τελικού έρρινου έχουν: τον= 1,39%, την= 0,57%) δείχνοντας ότι
και στην περίπτωση αυτή η µορφολογική διάκριση του γένους δε στηρίζεται στο φωνολογικό
ενδείκτη του τελικού έρρινου.

6.3.3 Ποικιλία µεταξύ των αντωνυµιών τον-την
6.3.3.1 Άηχα κλειστά
∆ιάγραµµα µέσων όρων
∆ίδροµη αλληλεπίδραση
F(3,100)=1,22; p<,3062
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∆ιάγραµµα 11: ∆ιαφορά των αντωνυµιών ανά κατηγορία ποικιλίας (άηχα κλειστά σύνολο οµιλητών)
Στην περίπτωση ελέγχου της διαφοροποίησης µεταξύ των δύο προσωπικών
αντωνυµιών (τον - την) χρησιµοποιήθηκε επίσης η Ανάλυση ∆ιακύµανσης. Τα ποσοστά
ποικιλίας του κάθε οµιλητή οµαδοποιήθηκαν µε τη χρησιµοποίηση της µεταβλητής
Αντωνυµία (τον, την) και του συνόλου των κατηγοριών ποικιλίας (1n0v, 0n1v, 0n0v, 1n1v).
Ως ανεξάρτητη µεταβλητή χρησιµοποιήθηκε το ποσοστό χρήσης κάθε κατηγορίας ποικιλίας
ανά οµιλητή. Από τη σχετική ανάλυση προκύπτει ότι και οι αντωνυµίες δεν εµφανίζουν
στατιστικώς σηµαντική διαφοροποίηση (F=252,31, p=0.306) όσον αφορά την εξεταζόµενη
ποικιλία.
Αντίστοιχη ανάλυση έγινε µε το µη παραµετρικό Mann - Whitney U test, όσον
αφορά τα ποσοστά της διατήρησης του τελικού έρρινου και της ηχηροποίησης των
αντωνυµιών. Και οι δύο διαδικασίες κυµαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα ως προς τις δύο
αντωνυµίες και τα δε αποτελέσµατα είναι στατιστικώς µη σηµαντικά (∆ιατήρηση τελικού
έρρινου U= 73,5, Zadj= -0,88, p= 0,37, Ηχηροποίηση U= 73, Zadj= -0,88, p= 0,37).
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Αν και τα ποσοστά διατήρησης του τελικού έρρινου, καθώς και αυτά της
ηχηροποίησης είναι σε απόλυτους αριθµούς υψηλότερα στην αντωνυµία αρσενικού γένους
(όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 12) η απόσταση τους είναι στατιστικώς µη σηµαντική. Ως
εκ τούτου θα πρέπει να θεωρηθούν τυχαίες διακυµάνσεις και όχι συστηµατικές διαφορές που
οφείλονται στο γένος της αντωνυµίας.
∆ιάγραµµα µέσων όρων
Ηχηρ. U= 73,5, Zadj= -0,88, p= 0,37
Ερριν. U= 73, Zadj= -0,88, p= 0.37
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∆ιάγραµµα 12: Σύγκριση ποσοστών διατήρησης τελικού έρρινου και ηχηροποίησης στα
άρθρα (άηχα κλειστά - σύνολο οµιλητών)

6.3.3.2 Εξακολουθητικά
Τα ποσοστά διατήρησης του τελικού έρρινου πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα για
το ζεύγος των προσωπικών αντωνυµιών ελέγχθηκε µε το µη παραµετρικό Mann - Whitney U
test. Η ανάλυση έδειξε στατιστικώς σηµαντική διαφορά (U= 26, Zadj= -3,53, p= 0,00).
H σύγκριση των µέσων όρων δείχνει ότι στην περίπτωση της προσωπικής
αντωνυµίας θηλυκού γένους (την) το σύνολο των οµιλητών µε κατηγορικό τρόπο έχει
αποβάλει το τελικό έρρινο. Έτσι το σχετικό ποσοστό και ο αντίστοιχος µέσος όρος για την
αντωνυµία αυτή ανήλθε στο 0%. Αντίθετα, η προσωπική αντωνυµία αρσενικού γένους
εµφάνισε ανάλογα µε τον οµιλητή µια ποικιλία ποσοστών διατήρησης του τελικού έρρινου µε
µέσο όρο για το δείγµα µας το 30,5%. Η διατήρηση του τελικού έρρινου στο συγκεκριµένο
επίπεδο δικαιολογείται από την ανάγκη διάκρισης του αρσενικού από το ουδέτερο γένος.
Όπως προαναφέρθηκε το τελικό έρρινο στην αντωνυµία είναι πολλές φορές το µόνο
διακριτικό µορφολογικό χαρακτηριστικό του γένους ιδιαίτερα, όταν το σηµείο αναφοράς της
βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση και έχουν παρεµβληθεί αρκετές λέξεις µεταξύ τους. Ο
οµιλητής αυξάνοντας τα ποσοστά διατήρησης του τελικού έρρινου δείχνει την προσπάθειά
του να διατηρήσει την πληροφορία του γένους και να παρουσιάσει στον ακροατή
γραµµατικώς µονοσήµαντη πληροφορία.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διαφορετικά αποτελέσµατα µεταξύ των αντωνυµιών
πριν από άηχα κλειστά και πριν από εξακολουθητικά. Εκ πρώτης όψεως τα αποτελέσµατα
φαίνονται αντιφατικά. Πριν από άηχα κλειστά δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική
διαφοροποίηση µεταξύ αντωνυµιών αρσενικού και θηλυκού γένους, ενώ πριν από
εξακολουθητικά η διαφοροποίηση εµφανίζεται στατιστικώς σηµαντική.
Η εξήγηση αυτής της απόκλισης βρίσκεται στη διαφορετική φύση της ποικιλίας που
υπάρχει µεταξύ άηχων και εξακολουθητικών. Στα άηχα η ποικιλία εκφράζεται µέσα από το
συνδυασµό δύο φωνολογικών διαδικασιών, της διατήρησης του τελικού έρρινου και της
ηχηροποίησης. Οι δύο αυτές διαδικασίες δε λειτουργούν αυτόνοµα, αλλά διασυνδέονται
µεταφέροντας πληροφορίες η µία στην άλλη. Έτσι το έρρινο µπορεί να εµφανισθεί στην
επιφανειακή δοµή τόσο µέσα από την ηχηροποίηση όσο και µέσα από την αυτοτελή
εµφάνιση του έρρινου τεµαχίου. Αντίθετα, όταν ακολουθεί εξακολουθητικό σύµφωνο, η
διαδικασία της ηχηροποίησης δεν µπορεί να λειτουργήσει. Στην περίπτωση αυτή η µόνη
δυνατότητα είναι η δυναµική εµφάνιση του έρρινου τεµαχίου. Έτσι στα άηχα τα ποσοστά της
ηχηροποίησης και διατήρησης του τελικού έρρινου, αν και εµφανίζονται υψηλότερα στην
αντωνυµία αρσενικού γένους, δε φτάνουν στη στατιστική σηµαντικότητα γιατί έχουν
"µοιράσει" την επίδραση του υποκείµενου έρρινου. Έτσι καµία από τις δύο διαδικασίες δεν
ανεβάζει αρκετά υψηλά τα ποσοστά της ώστε να διαφοροποιήσει αρκετά έντονα το αρσενικό
από το θηλυκό γένος της αντωνυµίας. Αντίθετα, πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα το
υποκείµενο έρρινο εστιάζει τη δράση του σε µια και µόνο διαδικασία, τη διατήρηση του
τελικού έρρινου, γεγονός που εξηγεί τη στατιστικώς σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των
αντωνυµικών τύπων και στα δύο γένη.

127

6.3.4 Ποικιλία µεταξύ των αρνητικών µορίων δεν-µην
6.3.4.1 Άηχα κλειστά
∆ιάγραµµα Μέσων Όρων
∆ίδροµη αλληλεπίδραση
F(3,108)=,59; p<,6218
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∆ιάγραµµα 13: ∆ιαφορά των αρνητικών µορίων ανά κατηγορία ποικιλίας (άηχα κλειστά
- σύνολο οµιλητών)
Στην περίπτωση ελέγχου της διαφοροποίησης των δύο αρνητικών µορίων (δεν - µην)
χρησιµοποιήθηκε η Ανάλυση ∆ιακύµανσης. Τα ποσοστά ποικιλίας του κάθε οµιλητή
οµαδοποιήθηκαν µε τη χρησιµοποίηση της µεταβλητής Αρνητικό µόριο (δεν, µην) και του
συνόλου των κατηγοριών ποικιλίας (0n0v, 1n0v, 0n1v, 1n1v). Ως ανεξάρτητη µεταβλητή
χρησιµοποιήθηκε το ποσοστό χρήσης κάθε κατηγορίας ποικιλίας ανά οµιλητή. Από τη
σχετική ανάλυση προκύπτει ότι και τα αρνητικά µόρια δεν εµφανίζουν στατιστικώς
σηµαντική διαφοροποίηση (F=0,591, p=0.62) ως προς την εξεταζόµενη ποικιλία.
Αντίστοιχη ανάλυση έγινε µε το µη παραµετρικό Mann - Whitney U test. Οι
µεταβλητές που ελέγχθηκαν ήταν η διατήρηση του τελικού έρρινου και η ηχηροποίηση.
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω ∆ιάγραµµα 14 το "δεν" παρουσιάζει στατιστικώς
σηµαντική διαφορά στα ποσοστά διατήρησης του τελικού έρρινου σε σχέση µε το "µην" (U=
46,2, Zadj= -2,69, p= 0,006). Αντίθετα το "δεν" και "µην" δεν εµφανίζουν στατιστικώς
σηµαντική διαφοροποίηση ως προς την ηχηροποίηση του επόµενου συµφώνου (U= 98, Zadj=
-0,306, p= 0,75).
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∆ιάγραµµα Μέσων Όρων
Ηχηρ. U= 98, Zadj= -0,306, p= 0,75
∆ιατήρηση τελ. έρρινου U= 46,2, Zadj= -2,69, p= 0,006
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∆ιάγραµµα 14: Σύγκριση ποσοστών διατήρησης τελικού έρρινου και ηχηροποιήσης στα
άρθρα (άηχα κλειστά - σύνολο οµιλητών)
Από τα ανωτέρω διαγράµµατα (∆ιάγραµµα 14 και ∆ιάγραµµα 13) και τις συναφείς
στατιστικές αναλύσεις συµπεραίνουµε ότι τα αρνητικά µόρια συµπεριφέρονται µε παρόµοιο
τρόπο όσον αφορά την εξεταζόµενη ποικιλία.

6.3.4.2 Εξακολουθητικά
Το ποσοστό διατήρησης του τελικού έρρινου πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα για
τα αρνητικά µόρια (δεν, µην) ελέγχθηκε µε το µη παραµετρικό Mann - Whitney U test. Η
ανάλυση έδειξε στατιστικώς σηµαντική διαφορά (U= 39, Zadj= -3,22, p=0,00) ως προς τη
διατήρηση του τελικού έρρινου. Ο µέσος όρος διατήρησης του τελικού έρρινου για το "δεν"
(6,01%) είναι αρκετά υψηλότερος από τον αντίστοιχο του "µην" (1,02%) υποδηλώνοντας ότι
οι οµιλητές χρησιµοποιούσαν το "δεν" σε σχέση µε το "µην" έχοντας µεγαλύτερη συνείδηση
της παρουσίας του τελικού έρρινου.
Αν εξετάσουµε την ποικιλία µεταξύ "δεν" και "µην" θα διαπιστώσουµε ότι τόσο πριν
από άηχα όσο και πριν από εξακολουθητικά το "δεν" παρουσιάζει στατιστικώς σηµαντικά
υψηλότερα ποσοστά διατήρησης του τελικού έρρινου από ότι το "µην". Σε σύγκριση µε την
περίπτωση των προσωπικών αντωνυµιών όπου το υποκείµενο έρρινο εκφράζεται διαµέσου
τόσο της ερρινοποίησης όσο και της ηχηροποίησης του επόµενου συµφώνου, το "δεν"
φαίνεται να δηλώνει το υποκείµενο έρρινό του κυρίως µέσα από τη διαδικασία της
τεµαχιακής πραγµάτωσης του τελικού έρρινου. Η λειτουργία του συγκεκριµένου κανόνα
δείχνει ότι το τελικό έρρινο του "δεν" επιτελεί έναν συγκεκριµένο λειτουργικό ρόλο. Η
εξέταση των σχετικών δεδοµένων έδειξε ότι το 74,5% των συνολικών περιπτώσεων µε "δεν"
που διατηρεί το τελικό του έρρινο είναι περιπτώσεις στις οποίες ο οµιλητής δίνει ιδιαίτερη
έµφαση στην άρνησή του. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η πραγµατολογική ισχύς της
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εµφατικής άρνησης στο "δεν" εστιάζεται στην παρουσία του τελικού έρρινου. Είναι αυτή που
σηµατοδοτεί την επικοινωνιακή λειτουργία και οριοθετεί το εµφατικό στοιχείο της άρνησης.
Αυτό εξηγεί και την έλλειψη διαφοροποίησης στα ποσοστά της ηχηροποίησης τα οποία
κυµάνθηκαν σε παρόµοια επίπεδα (ΜΟ ηχηρ. "δεν" = 66,4%, ΜΟ διατηρ. τελ. έρρινου "µην"
= 65,1%).
Η ασυµµετρία που παρουσιάζεται και στην περίπτωση αυτή ως προς τα ποσοστά που
εµφανίζονται πριν από άηχα κλειστά εξηγείται µέσα από το διαφορετικό συσχετισµό των
φωνολογικών κανόνων που εφαρµόζονται κάθε φορά. Πριν από άηχα κλειστά η ποικιλία
µοιράζεται στα ποσοστά δύο "ανταγωνιστικών" ως προς τη φύση τους κανόνων, ενώ πριν
από εξακολουθητικά µόνο ένας κανόνας, ο κανόνας της αποβολής του τελικού έρρινου,
επιφορτίζεται µε την ανάπτυξη τύπων ποικιλίας.

6.4

Στατιστική ανάλυση των µεταβλητών της ποικιλίας στις ακολουθίες
έρρινο + φωνήεν
Η ανάλυση των δεδοµένων από το σύνολο των οµιλητών έδειξε ότι η µεγάλη

πλειοψηφία διατηρεί σχεδόν πάντα το τελικό έρρινο πριν από φωνήεν, αν και όλοι οι
οµιλητές παρουσίασαν ένα σταθερό µικρό ποσοστό αποβολής του. Ο συνολικός µέσος όρος
στο δείγµα αποβολής του τελικού έρρινου πριν από φωνήεν ήταν 3,28%. Τα ποσοστά των
οµιλητών παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα:
Ποσοστό αποβολής τελικού έρρινου προκλιτικών πριν από φωνήεν
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∆ιάγραµµα 15: Ποσοστά αποβολής του τελικού έρρινου των προκλιτικών πριν από
φωνήεν
Εξετάζοντας την κατανοµή της αποβολής σύµφωνα µε το είδος του προκλιτικού δε
βρήκαµε καµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά. Η αποβολή του τελικού έρρινου των
προκλιτικών πριν από φωνήεν δεν επηρεάζεται από το είδος του προκλιτικού. Θα πρέπει

130

µάλλον να θεωρηθεί ως τυχαία φωνητική πραγµάτωση η οποία εξαρτάται από τις περιστάσεις
της εκφώνησης χωρίς να κρύβει κάποια ιδιαίτερη κοινωνιογλωσσολογική εξάρτηση. Τα
ποσοστά αποβολής του τελικού έρρινου των προκλιτικών πριν από φωνήεν δίνονται στο
παρακάτω διάγραµµα:
Συγκριτικά ποσοστά αποβολής τελικού έρρινου πριν από φωνήεντα
ανάλογα µε το είδος του προκλιτικού
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∆ιάγραµµα 16: Συγκριτική παρουσίαση της αποβολής του τελικού έρρινου πριν από
φωνήεν ανάλογα µε το είδος του προκλιτικού
Η ανάλυση των ενδογλωσσικών παραγόντων έγινε µε τη µέθοδο της Λογιστικής
Παλινδρόµησης. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακα 11 (Παράρτηµα 2). Σύµφωνα µε
την ανάλυση οι µοναδικοί στατιστικώς σηµαντικοί παράγοντες ήταν η θέση του τόνου της
επόµενης λέξης και το ύψος του φωνήεντος. Η ύπαρξη άτονης συλλαβής και τα υψηλά
φωνήεντα διευκολύνουν την αποβολή του τελικού έρρινου, γεγονός που εξηγείται φωνητικά.
Οι άτονες συλλαβές των ψηλών φωνηέντων της ΝΕ έχουν χαµηλό εύρος ταλάντωσης και
πολλές φορές παρατηρείται αποβολή φωνηέντων ιδιαίτερα, όταν βρίσκονται σε µετατονική
θέση (Dauer 1980: 21). ∆εδοµένου του γεγονότος ότι το τελικό έρρινο εµφανίζεται συχνά
φωνητικά ως ερρινοποιηµένο φωνήεν, η αποβολή του υψηλού άτονου φωνήεντος
συνεπάγεται και την εξαφάνιση της ερρινοποιηµένης προφοράς που γίνεται αντιληπτή ως
αποβολή του τελικού έρρινου.
Η αντίστοιχη ανάλυση που έγινε µε τη Λογιστική Παλινδρόµηση για τον εντοπισµό
των εξωγλωσσικών παραγόντων που πιθανόν να επηρεάζουν την παρατηρούµενη ποικιλία
δεν έδωσε στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα (βλ. Πίνακα 12, Παράρτηµα 2).
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6.5

Στατιστική ανάλυση των µεταβλητών ποικιλίας στις ακολουθίες
έρρινο + άηχο κλειστό

6.5.1 Ενδογλωσσικοί παράγοντες
Για την ανάλυση των ενδογλωσσικών περιορισµών χρησιµοποιήσαµε ποικιλία
στατιστικών αναλύσεων, όπως η Λογιστική Παλινδρόµηση (logit) και η Ανάλυση
∆ιακρίσεως (discriminant function analysis), χρησιµοποιώντας τα λογισµικά STATISTICA
και VARBRUL. Η ποικιλία µεθόδων για την ανάλυση της ποικιλίας που παρουσιάζουν τα
άηχα κλειστά επιβάλλεται λόγω της στατιστικής πολυπλοκότητας των δεδοµένων. Η
εξαρτηµένη µεταβλητή της έρευνας εµφανίζει τέσσερις ποικίλλοντες τύπους οι οποίοι
ταυτόχρονα µπορούν να συνδυασθούν σε δύο ανεξάρτητες δίτιµες µεταβλητές οι οποίες
συνδέονται αντίστοιχα µε τους κανόνες της διατήρησης του τελικού έρρινου και
ηχηροποίησης. Επειδή κρίθηκε αναγκαία η χρήση και των δύο εναλλακτικών σχηµάτων
κωδικοποίησης της εξαρτηµένης µεταβλητής, θεωρήσαµε απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί
διαφορετική στατιστική ανάλυση σε κάθε ξεχωριστή κωδικοποίηση της εξαρτηµένης
µεταβλητής. Έτσι οι δίτιµες ανεξάρτητες µεταβλητές της διατήρησης του τελικού έρρινου και
ηχηροποίησης αναλύθηκαν µε Λογιστική Παλινδρόµηση, ενώ η κωδικοποίηση που
περιλάµβανε το σύνολο των κατηγοριών της ποικιλίας (4 τύποι) αναλύθηκε µε την Ανάλυση
∆ιακρίσεως.
Το VARBRUL περιλαµβάνει ένα ειδικό πρόγραµµα που διαχειρίζεται πολύτιµες
εξαρτηµένες µεταβλητές (MVARB). Το πρόγραµµα αυτό το χρησιµοποιήσαµε, αφού είχε
ολοκληρωθεί η Ανάλυση ∆ιάκρισης, για να καθορίσει το σχετικό "βάρος" του κάθε
γραµµατικού περιορισµού σε σχέση µε την παρατηρούµενη ποικιλία. Και στην περίπτωση
αυτή είχαµε τη συνδυασµένη χρήση των προγραµµάτων STATISTICA και VARBRUL. Με
το STATISTICA υπολογίστηκαν οι παράµετροι της Ανάλυσης ∆ιακρίσεως, ποιες δηλ. από
τις ανεξάρτητες µεταβλητές ερµηνεύουν καλύτερα την παρατηρούµενη ποικιλία. Με το
VARBRUL στη συνέχεια υπολογίστηκε το πόσο συµβάλλουν στην ποικιλία οι ξεχωριστές
τιµές της κάθε ανεξάρτητης µεταβλητής. Ο συνδυασµός των αποτελεσµάτων µας δίνει µια
πλήρη εικόνα, αφού µε τις δύο µεθόδους καθορίζονται ποιοι είναι οι πιο σχετικοί παράγοντες,
και ποιες από τις τιµές τους ευθύνονται για τη διακύµανση της υπό έρευνα ποικιλίας. Τα
αποτελέσµατα από το σύνολο των οµιλητών δίνονται στον Πίνακα 3 (Παράρτηµα 2).
H Ανάλυση ∆ιακρίσεως εντόπισε πέντε βασικούς παράγοντες (ανεξάρτητες
µεταβλητές) οι οποίοι σχετίζονται µε στατιστικώς σηµαντικό τρόπο µε την παρατηρούµενη
ποικιλία. Εξετάζοντας τις τιµές του δείκτη Wilks' Lambda και τη σχετική τιµή του p
µπορούµε να εντοπίσουµε ποιες ανεξάρτητες µεταβλητές βοηθούν περισσότερο στη διάκριση
των τεσσάρων κατηγοριών ποικιλίας που εµφανίζονται στα όρια προκλιτικών και λέξεων που
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ξεκινούν µε άηχο κλειστό. Οι ανεξάρτητες µεταβλητές που επηρεάζουν περισσότερο την
ποικιλία είναι κατά σειρά:
1. Είδος προκλιτικής λέξης (Wilks' Lambda= 0,918, Μερικός Lambda= 0,749): Το
είδος του προκλιτικού φαίνεται ότι παίζει το σηµαντικότερο ρόλο στον καθορισµό της
ποικιλίας. Έτσι επιβεβαιώνεται το πρωταρχικό συµπέρασµα που βρήκαµε από την
Ανάλυση ∆ιακύµανσης στο 6.2.1, ότι δηλαδή τα προκλιτικά δεν παρουσιάζουν οµοιογενή
συµπεριφορά. Αντίθετα, διακρίνονται σε δύο ανεξάρτητες οµάδες µεταξύ τους οι οποίες
χαρακτηρίζονται από την αντιθετική χρήση των δύο βασικών φωνολογικών διαδικασιών
ως προς την παρατηρούµενη ποικιλία, τη διατήρηση του τελικού έρρινου και την
ηχηροποίηση. Αυτή η διάκριση φαίνεται καθαρά στον υπολογισµό που έκανε το
VARBRUL στα επιµέρους "βάρη" ξεχωριστά για κάθε κατηγορία ποικιλίας και κάθε τιµή
της ανεξάρτητης µεταβλητής. Έτσι διαπιστώνεται ότι τα άρθρα, τα αρνητικά µόρια και οι
αντωνυµίες ευνοούν ιδιαίτερα την απλή ηχηροποίηση (δίχως συνακόλουθη διατήρηση
του τελικού έρρινου), ενώ οι σύνδεσµοι και η κατηγορία "άλλα" που περιλαµβάνει το
άρθρο της γενικής πληθυντικού και ορισµένες περιπτώσεις του αριθµητικού "ένας" σε
αιτιατική διατηρεί τον ακριβώς αντίθετο προσανατολισµό ευνοώντας τη διατήρηση του
τελικού έρρινου χωρίς συνακόλουθη ηχηροποίηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δυο
αυτές κατηγορίες µέσα στα προκλιτικά παρουσιάζουν µέγιστη διακριτότητα ως προς τις
διαδικασίες διατήρησης τελικού έρρινου και ηχηροποίησης. Τα προκλιτικά που ευνοούν
την ηχηροποίηση ταυτόχρονα παρουσιάζουν τα µικρότερα "βάρη" στην κατηγορία 1n0v.
Αντίστοιχα, τα προκλιτικά που ευνοούν τη διατήρηση του τελικού έρρινου,
παρουσιάζουν τα µικρότερα "βάρη" στην κατηγορία 0n1v. Οι ενδιάµεσες κατηγορίες
ποικιλίας (0n0v, 1n1v) κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα συµβάλλοντας στη γενικότερη
διαµόρφωση της ποικιλίας, χωρίς όµως να συνιστούν κάποιο ξεχωριστό πόλο χρήσης που
έρχεται σε αντίθεση µε τους δύο ακραίους (1n0v, 0n1v). Θα λέγαµε ότι η παρουσία τους
είναι συνεπακόλουθο φυσικών φωνητικών διαδικασιών οι οποίες δε σχετίζονται µε
κοινωνιογλωσσολογικούς ή γραµµατικούς παράγοντες, αλλά λειτουργούν στο επίπεδο
της συνάρθρωσης και προκαλούνται υπό την επίδραση συγκεκριµένων συµφραζοµένων
στις δύο βασικές κατηγορίες ποικιλίας (1n0v, 0n1v). Στο συγκεκριµένο θέµα να
αναφερθούµε εκτενέστερα παρακάτω.
2. Συµφωνικό σύµπλεγµα (Wilks' Lambda= 0,699, Μερικός Lambda= 0,984): Η
ύπαρξη συµφωνικού συµπλέγµατος στην αρχή της λέξης που αρχίζει µε άηχο κλειστό
ήταν ο σηµαντικότερος παράγοντας καθορισµού της υπό εξέταση ποικιλίας µετά το είδος
του προκλιτικού. Η κωδικοποίηση που έγινε στα δεδοµένα µάς επέτρεψε να διακρίνουµε
τρεις περιπτώσεις α) Λέξεις που αρχίζουν µε συµφωνικό σύµπλεγµα του οποίου και τα
δύο µέλη είναι άηχα β) Λέξεις που αρχίζουν µε συµφωνικό σύµπλεγµα το δεύτερο µέλος
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του οποίου είναι ηχηρό και γ) Λέξεις που δεν εµφανίζουν αρχικό συµφωνικό σύµπλεγµα.
Η κωδικοποίηση αυτή µας επέτρεψε να εντοπίσουµε δύο διαφορετικές συµπεριφορές στη
συγκεκριµένη µεταβλητή. Όταν το δεύτερο µέλος113 του συµφωνικού συµπλέγµατος είναι
ηχηρό τότε ευνοείται η κατηγορία της απλής ηχηροποίησης (0n1v), ενώ η κατηγορία
(0n0v) εµφανίζεται µε τη χαµηλότερη προτίµηση. Η κατάσταση διαφοροποιείται, όταν
εξετάσουµε τις περιπτώσεις µε δεύτερο µέλος άηχο σύµφωνο. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση η κατάσταση αντιστρέφεται µε την κατηγορία (0n0v) να προτιµάται και την
κατηγορία (0n1v) να εµφανίζει τη χαµηλότερη χρήση. Τέλος, η µη ύπαρξη αρχικού
συµφωνικού συµπλέγµατος έδειξε ότι ευνοεί γενικότερα τις κατηγορίες (1n0v και 1n1v).
Η γενικότερη εξέταση της συµβολής του συγκεκριµένου παράγοντα µας οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι επιδρά τόσο στη διατήρηση του τελικού έρρινου, όσο και στη
διαδικασία της ηχηροποίησης. Το τελικό έρρινο τείνει να αποβάλλεται, όταν
ακολουθείται από συµφωνικό σύµπλεγµα, για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός ενός
τρισυµφωνικού συµπλέγµατος, που θα δυσκόλευε την άρθρωση. Εξίσου φυσική είναι η
τάση που παρατηρείται όσον αφορά την ηχηροποίηση. Η συµπεριφορά του είναι
προβλέψιµη, αφού καθορίζεται βάσει των φυσικών φωνητικών διαδικασιών της
αφοµοίωσης κατά την ηχηρότητα. Η ύπαρξη ηχηρού δεύτερου τεµαχίου ενισχύει την
πιθανότητα να ηχηροποιηθεί και το πρώτο, ενώ η ύπαρξη άηχου συνεισφέρει στον
αποκλεισµό της ηχηρότητας που πιθανόν διαδίδει το υποκείµενο τελικό έρρινο του
προκλιτικού.
3. Επόµενο σύµφωνο (Wilks' Lambda= 0,698, Μερικός Lambda= 0,985): Το είδος του
άηχου συµφώνου µε το οποίο αρχίζει η επόµενη λέξη είναι ο τρίτος σηµαντικότερος
παράγοντας στον καθορισµό της υπό εξέταση ποικιλίας. Η ανάλυση έδειξε ότι το κάθε
σύµφωνο παρουσιάζει διαφορετική συµπεριφορά και ευνοεί διαφορετική κατηγορία
ποικιλίας. Το χειλικό /p/ παρουσίασε τη µεγαλύτερη εύνοια στην απλή ηχηροποίηση
(0n1v) και τη µικρότερη στην απλή διατήρηση του τελικού έρρινου (1n0v). Το οδοντικό
/t/ εµφανίζει προτίµηση στις κατηγορίες που παρουσιάζουν τη διατήρηση του τελικού
έρρινου (1n0v, 1n1v). Το υπερωικό /k/ εµφανίζει την υψηλότερη πιθανότητα προτίµησης
στην κατηγορία (0n0v) και τη χαµηλότερη στην κατηγορία (1n1v). Και στην περίπτωση
αυτή τα σύµφωνα φαίνεται να λειτουργούν µονοδιάστατα µε την επίδρασή τους να
περιορίζεται σε έναν άξονα ποικιλίας (είτε πρόκειται για τη διατήρηση του τελικού
έρρινου είτε για την ηχηροποίηση).
Η εξέταση της ποικιλίας µε τα παραπάνω δεδοµένα µας οδηγεί στα ακόλουθα
συµπεράσµατα: α) Όταν ακολουθεί χειλικό σύµφωνο µετά από προκλιτικό ευνοείται
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Η ανάλυση περιορίστηκε στα δισυµφωνικά συµπλέγµατα.
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ηχηροποίηση, β) Όταν ακολουθεί οδοντικό ευνοείται η διατήρηση του τελικού έρρινου
και γ) Όταν ακολουθεί υπερωικό ευνοείται η αποβολή του τελικού έρρινου.
Συνδυαστικά οδηγούµαστε στις παρακάτω γενικές αρχές α) Όταν ακολουθεί /p/
και /k/ ευνοείται η αποβολή του τελικού έρρινου, ενώ όταν ακολουθεί /t/ ευνοείται η
διατήρησή του και β) το /p/ ευνοεί την ηχηροποίηση, ενώ το /k/ την εµποδίζει. Η
εξήγηση της πρώτης αρχής µπορεί να αναζητηθεί µέσα από την ευρύτερη αρχή της
ελάχιστης προσπάθειας (least effort principle), βάσει της οποίας ευνοούνται όλες εκείνες
οι διαδικασίες που απαιτούν τη µικρότερη δυνατή προσπάθεια από τον οµιλητή. Έτσι η
διατήρηση του τελικού έρρινου πριν από τα χειλικά και υπερωικά σύµφωνα θα οδηγήσει
τον οµιλητή στην προαιρετική εφαρµογή ενός δεύτερου φωνολογικού νόµου, αυτού της
αφοµοίωσης του έρρινου κατά τόπο άρθρωσης. Η επιπλέον προσπάθεια που θα
χρειαστεί να καταβάλει ο οµιλητής για τη δεύτερη αυτή διαδικασία λειτουργεί
περιοριστικά ως προς τη διατήρηση του τελικού έρρινου πριν από τα /p/ /k/ και θετικά
πριν από το /t/ που είναι οµοργανικό του έρρινου και δε θα απαιτήσει την προαιρετική
αφοµοίωση κατά τόπο άρθρωσης ως προς το /t/. Η δεύτερη γενική αρχή µας θα
µπορούσε να ερµηνευθεί µέσα από την εξέταση των συχνοτήτων χρήσης των σχετικών
τεµαχίων στην ΝΕ. Όλες οι γνωστές114 σε µας δηµοσιευµένες στατιστικές συχνότητας
φωνηµάτων της ΝΕ δείχνουν ότι το ηχηρό κλειστό /b/ είναι πολύ συχνότερο του
υπερωικού ηχηρού κλειστού /g/. Ειδικά στην αρχή λέξης το /g/ εµφανίζεται σε µικρό
αριθµό λέξεων η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι δάνειες. Αυτή η ασύµµετρη
κατανοµή συνηγορεί υπέρ του ότι στη ΝΕ ο ήχος /b/ στην αρχή λέξης είναι λιγότερο
"σηµαδεµένος" από πλευράς χρήσης και καλύπτει ευρύτερο πεδίο του λεξιλογίου. Έτσι
η ηχηροποίηση του /p/ σε /b/ στην αρχή λέξης γίνεται µε µεγαλύτερη ευκολία σε σχέση
µε την ηχηροποίηση του /k/ που οδηγεί στο σπάνιο και λεξιλογικά "µαρκαρισµένο" /g/.
4. Τελική ηχηρότητα (Wilks' Lambda= 0,697, Μερικός Lambda= 0,987): Η τελική
ηχηρότητα κωδικοποιεί κατά πόσο ένα προκλιτικό περιλαµβάνει ηχηρό σύµφωνο στη
συλλαβή που περιλαµβάνει το τελικό έρρινο. Τα αρνητικά µόρια, οι σύνδεσµοι, όπως ο
"πριν", το "αν", όταν ακολουθεί λέξη µε ηχηρό τελικό τεµάχιο (π.χ. "να δω αν πας" /na
δo an pas/) χαρακτηρίζονται θετικά ως προς τη συγκεκριµένη µεταβλητή. Η ανάλυση
έδειξε ότι οι λέξεις που εµφανίζουν τελική ηχηρότητα ευνοούν ιδιαίτερα την κατηγορία
ποικιλίας (1n0v), ενώ περιορίζουν τις πιθανότητες εµφάνισης της κατηγορίας της απλής
ηχηροποίησης (0n1v). Αυτό δείχνει ότι το ηχηρό περιβάλλον που προηγείται του τελικού
έρρινου του προκλιτικού ασκεί κάποια µικρή ανοµοιωτική επίδραση περιορίζοντας την
ηχηροποίηση του επόµενου άηχου κλειστού και αποτρέποντας τη δηµιουργία µιας
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Ενδεικτικά αναφέρουµε Μirambel (1959 [1978: 46]), Σετάτος (1974: 20)
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διευρυµένης ακολουθίας ηχηρών τεµαχίων. Τέτοιου είδους ανοµοιωτικές επιδράσεις
εντοπίσαµε και στην περίπτωση της προερρινοποίησης των ηχηρών κλειστών115.
5. Επόµενη λέξη (Wilks' Lambda= 0,697, Μερικός Lambda= 0,987): Τελευταίος
παράγοντας κατά σειρά επηρεασµού της υπό εξέταση ποικιλίας είναι η γραµµατική
κατηγορία της λέξης που ακολουθεί το προκλιτικό. Η ανάλυση έδειξε ότι, όταν η
επόµενη λέξη είναι επίθετο, επίρρηµα, µόριο, πρόθεση, σύνδεσµος ή ρήµα, εµφανίζεται
προτίµηση στην κατηγορία της διατήρησης του τελικού έρρινου (1n0v). Αντίθετα, όταν
ακολουθεί ουσιαστικό ή άρθρο, προτιµάται η απλή ηχηροποίηση (0n1v). Όταν ακολουθεί
αντωνυµία, παρατηρείται αύξηση της προτίµησης στην κατηγορία (1n1v). Οι
συγκεκριµένες διαφοροποιήσεις πρέπει να συσχετίζονται µε τους περιορισµούς επιλογής
που εισάγονται από τα ίδια τα προκλιτικά. Έτσι οι συσχετίσεις µε συγκεκριµένες
κατηγορίες ποικιλίας που εµφανίζονται έµµεσα αντανακλούν και ερµηνεύονται από το
είδος του προκλιτικού και όχι τόσο από τη γραµµατική κατηγορία της λέξης που
ακολουθεί. Το γεγονός ότι, για παράδειγµα, οι σύνδεσµοι εµφανίζονται µόνο πριν από
ρήµατα µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η κατηγορία "ΡΗΜΑ" θα εµφανίζει και αυτή
προτίµηση στην ίδια κατηγορία ποικιλίας µε αυτή των συνδέσµων (1n0v), παρατήρηση η
οποία επιβεβαιώνεται.
Παράλληλα µε την Ανάλυση ∆ιακρίσεως, αναλύσαµε ξεχωριστά τον κανόνα της
διατήρησης του τελικού έρρινου και τον κανόνα της ηχηροποίησης µε τη µέθοδο της
Λογιστικής Παλινδρόµησης χρησιµοποιώντας τις αντίστοιχες κοινωνιογλωσσολογικές
µεταβλητές που ορίσαµε στο 4.4.2.1. Η ανάγκη ξεχωριστής ανάλυσης προκύπτει µέσα από τα
δεδοµένα της ανάλυσης διακρίσεως. Όπως είδαµε οι ανεξάρτητες µεταβλητές έχουν
συγκεκριµένη συµπεριφορά και κινούνται τις περισσότερες φορές µονοδιάστατα, δηλ.
ευνοούν ή περιορίζουν τη µία από τις δύο φωνολογικές διαδικασίες. Η ανάλυση εποµένως µε
εξαρτηµένη µεταβλητή τη διατήρηση του τελικού έρρινου ή την ηχηροποίηση ξεχωριστά θα
µας αποκαλύψει µε µεγαλύτερη σαφήνεια το πλέγµα εξαρτήσεων των ανεξάρτητων
µεταβλητών µε την παρατηρούµενη ποικιλία. Τα αποτελέσµατα της Λογιστικής
Παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη διαδικασία της ηχηροποίησης δίνονται στον
Πίνακα 3α (Παράρτηµα 2). Η ανάλυση του συγκεκριµένου πίνακα µας οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν την ποικιλία στην
ηχηροποίηση είναι κατά σειρά σπουδαιότητας οι ακόλουθοι:
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Στο Mikros (1997: 41) σε µια πιλοτική µελέτη της προερρινοποιήσης σε οµιλία εκφωνητών
ραδιοφώνου εντοπίσαµε την αρνητική επίδραση της ύπαρξης προηγούµενου έρρινου περιβάλλοντος
στην προερρινοποίηση του ηχηρού κλειστού. Την ίδια τάση εντοπίσαµε και στο παρών δείγµα, αλλά
δε βρισκόταν σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ώστε να χρειαστεί να την εξετάσουµε
περισσότερο
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1. Τελική Ηχηρότητα (Εκτιµητής: -0,623, p=0,000): Η ύπαρξη ηχηρών τεµαχίων πριν
από το τελικό έρρινο του προκλιτικού επηρεάζει αρνητικά τη διαδικασία της
ηχηροποίησης. Το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος παράγοντας βρέθηκε στην κορυφή των
παραγόντων επιρροής της ηχηροποίησης δείχνει και τη σηµασία τόσο της συνδυασµένης,
αλλά και της ξεχωριστής εξέτασης των φωνολογικών διαδικασιών, όταν αυτές
δηµιουργούν δεδοµένα γλωσσικής ποικιλίας. Αν και ο ανωτέρω παράγοντας και η
επίδρασή του εντοπίστηκαν στη συνδυασµένη εξέταση των κατηγοριών ποικιλίας, δεν
κατέστη δυνατόν να εκτιµηθεί το µέγέθος της επίδρασής του (ήταν ο προτελευταίος σε
σηµαντικότητα). Αντίθετα, όταν τέθηκε η ηχηροποίηση ως εξαρτηµένη µεταβλητή, ο
παράγοντας “Τελική Ηχηρότητα” φάνηκε να ασκεί τη µεγαλύτερη διαµορφωτική πίεση.
Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στη ΝΕ λειτουργεί κάποιος ευρύτερος κανόναςφίλτρο ο οποίος εµποδίζει τη διάδοση της ηχηροποίησης, όταν η τελευταία επιχειρήσει να
επεκταθεί σε πολλά συνεχόµενα τεµάχια. Η τεκµηρίωση της δράσης µιας τέτοιας
διαδικασίας βρίσκει υποστήριξη και από την εξέταση της διάδοσης και άλλων φωνητικών
χαρακτηριστικών στη ΝΕ (βλ υποσηµ.115).
2. Είδος Προκλιτικού (Εκτιµητής: -0,617, p=0,000): Η εξέταση της επίδρασης του είδους
του προκλιτικού στη διαδικασία της ηχηροποίησης επιβεβαιώνει την οµαδοποίηση στην
οποία καταλήξαµε εξετάζοντας τα δεδοµένα της Ανάλυσης ∆ιακύµανσης. Τα άρθρα, τα
αρνητικά µόρια και οι αντωνυµίες τείνουν να ηχηροποιούν τα αρχικά άηχα κλειστά των
επόµενων λέξεων, ενώ οι σύνδεσµοι και το άρθρο της γενικής πληθυντικού λειτουργούν
αντίθετα αποκλείοντας την ηχηροποίηση.
3. Συµφωνικό σύµπλεγµα (Εκτιµητής: -0,575, p=0,000): Και στην περίπτωση του
αρχικού συµφωνικού συµπλέγµατος επιβεβαιώνονται τα αποτελέσµατα της συνδυαστικής
ανάλυσης. Η ύπαρξη ηχηρού δεύτερου µέλους ενισχύει την ηχηροποίηση, ενώ η ύπαρξη
άηχου δεύτερου µέλους την αποδυναµώνει (σε επίπεδο πιθανότητας να εφαρµοστεί),
συµπεριφορά που είναι σύµφωνη µε τις φυσικές φωνητικές διαδικασίες.
4. Επόµενο σύµφωνο (Εκτιµητής: 0,282, p=0,000): Η εξέταση της συγκεκριµένης
µεταβλητής επιβεβαίωσε τα αποτελέσµατα της Ανάλυσης ∆ιακρίσεως δείχνοντας ότι το
χειλικό σύµφωνο ευνοεί την ηχηροποίηση, ενώ το υπερωικό την περιορίζει. Η ερµηνεία
της συγκεκριµένης επίδρασης αναπτύχθηκε παραπάνω.
5. Επόµενη Λέξη (Εκτιµητής: -0,107, p=0,03): Η γραµµατική κατηγορία της επόµενης
λέξης είναι ο τελευταίος σε σηµαντικότητα παράγοντας επίδρασης στη διαδικασία της
ηχηροποίησης. Και εδώ ισχύει το συµπέρασµα που βγήκε από την εξέταση των
αποτελεσµάτων της ανάλυσης διακρίσεως ότι δηλαδή η συγκεκριµένη µεταβλητή
αποτυπώνει έµµεσα την επίδραση της µεταβλητής "Είδος Προκλιτικού".
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Αντίστοιχη ανάλυση Λογιστικής Παλινδρόµησης έγινε και µε ανεξάρτητη µεταβλητή
τον κανόνα διατήρησης του τελικού έρρινου. Τα αποτελέσµατα που δίνονται στον Πίνακα 3β
(Παράρτηµα 2) αποκαλύπτουν τους εξής παράγοντες επιρροής κατά σειρά σηµαντικότητας:
1. Είδος προκλιτικού (Εκτιµητής: 0,846, p= 0,000): Και εδώ επιβεβαιώνονται τα
συµπεράσµατα από τις προηγούµενες αναλύσεις. Οι σύνδεσµοι, το άρθρο της γενικής του
πληθυντικού και η αιτιατική του αριθµητικού "ένας" ευνοούν ιδιαίτερα τη διατήρηση του
τελικού έρρινου, ενώ τα άρθρα, οι αντωνυµίες και τα αρνητικά µόρια περιορίζουν την
πιθανότητα εφαρµογής της.
2. Συµφωνικό σύµπλεγµα (Εκτιµητής: -0,414, p= 0,000): Η ύπαρξη αρχικού συµφωνικού
συµπλέγµατος µε δεύτερο µέλος ηχηρό σύµφωνο ευνοεί τη διατήρηση του τελικού
έρρινου, ενώ η ύπαρξη δεύτερου µέλους που είναι άηχο την περιορίζει. Θα πρέπει να
σηµειωθεί όµως ότι αυτή η επίδραση είναι πολύ µικρή, όπως φαίνεται και από τα σχετικά
"βάρη" και δεν µπορεί να συγκριθεί µε την αντίστοιχη επίδραση που ασκεί ο ίδιος
παράγοντας στη διαδικασία της ηχηροποίησης.
3. Επόµενο σύµφωνο (Εκτιµητής: -0,345, p= 0,000): Το οδοντικό σύµφωνο φαίνεται να
ευνοεί ιδιαίτερα τη διατήρηση του τελικού έρρινου, γεγονός που εντοπίστηκε και µέσα
από την Ανάλυση ∆ιακρίσεως.
4. Τόνος (Εκτιµητής: 0,320, p= 0,045): Η ανεξάρτητη µεταβλητή "Τόνος" εµφανίζεται ως
ο τελευταίος σε σηµαντικότητα παράγοντας επίδρασης της υπό εξέταση φωνητικής
ποικιλίας. Όταν η λέξη τονίζεται στην αρχική συλλαβή η οποία εµφανίζει το άηχο
κλειστό σύµφωνο, αυξάνονται οι πιθανότητες να διατηρηθεί το τελικό έρρινο του
προηγούµενου προκλιτικού. Η σχέση θέσης τόνου και ύπαρξης έρρινου φαίνεται ότι
υποστηρίζεται ευρύτερα116 στη ΝΕ και τεκµηριώνεται και µέσα από την ανάλυση των
δεδοµένων της προερρινοποίησης στην παρούσα έρευνα. Το γεγονός ότι η θέση του
τόνου αναδείχθηκε ως στατιστικώς σηµαντική ανεξάρτητη µεταβλητή µόνο, όταν
επιλέχθηκε ως εξαρτηµένη η διατήρηση του τελικού έρρινου, δείχνει και την αξία που
έχει η συνεξέταση δεδοµένων σύνθετης ποικιλίας µε διαφορετικούς συνδυασµούς
εξαρτηµένων µεταβλητών. Η µονοδιάστατη αντιµετώπιση παρόµοιων τύπων ποικιλίας
µπορεί να οδηγήσει σε συσκότιση117 σηµαντικών παραµέτρων ερµηνείας του
εξεταζόµενου φαινοµένου.
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Οι Χαραλαµπόπουλος et al. (1991: 294) βρίσκουν θετική συνάφεια σχέσης θέσης τόνου και
προερρινοποίησης (δίχως όµως να αναφέρουν αν τα αποτελέσµατά τους έχουν στατιστική
σηµαντικότητα). Και εµείς σε προηγούµενη πιλοτική έρευνα (Μikros 1997: 41) εντοπίσαµε
στατιστικώς σηµαντική συνάφεια της θέσης τόνου και της προερρινοποίησης.
117
Λόγω της µικρότερης επίδρασης, συγκριτικά µε τους άλλους παράγοντες και την εντοπισµένη
δράση της µόνο στη διάσταση της διατήρησης του τελικού έρρινου, η "θέση τόνου" στην Ανάλυση
∆ιακρίσεως δεν έφτασε στο επίπεδο της στατιστικής σηµαντικότητας.
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6.5.2 Εξωγλωσσικοί παράγοντες
Εκτός από τους ενδογλωσσικούς παράγοντες κωδικοποιήσαµε µια σειρά από
κοινωνικούς παράγοντες ως ανεξάρτητες µεταβλητές και ελέγξαµε την επίδρασή τους στην
εξεταζόµενη ποικιλία µε παρόµοιες στατιστικές µεθόδους µε εκείνες που χρησιµοποιήσαµε
για τις ενδογλωσσικές µεταβλητές. Και στη συγκεκριµένη περίπτωση επιλέχθηκε η ανάλυση
µε εξαρτηµένη µεταβλητή το σύνολο των κατηγοριών ποικιλίας και ανάλυση µε δύο
ξεχωριστές εξαρτηµένες µεταβλητές: τη διατήρηση του τελικού έρρινου και την ηχηροποίηση
αντίστοιχα. Για την ανάλυση, µε εξαρτηµένη µεταβλητή το σύνολο των κατηγοριών
ποικιλίας, χρησιµοποιήθηκε η Ανάλυση ∆ιακρίσεως σε συνδυασµό µε το VARBRUL. Τα
συνολικά αποτελέσµατα των στατιστικών αναλύσεων δίνονται στον Πίνακα 4 (Παράρτηµα
2).
Από την παραπάνω ανάλυση µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι όλες οι "κοινωνικές"
µεταβλητές που συµπεριλάβαµε ήταν στατιστικώς σηµαντικές και επιδρούν στην
εξεταζόµενη ποικιλία. Πιο συγκεκριµένα οι παράγοντες κατά σειρά σηµαντικότητας είναι:
1. Ηλικία (Wilks' Lambda= 0,878, Μερικός Lambda= 0,975): Η ηλικία των οµιλητών
φαίνεται ότι είναι ο σηµαντικότερος σε επίδραση παράγοντας για τον καθορισµό της
ποικιλίας. Οι τρεις κατηγορίες της ηλικίας εµφανίζουν διαφορετική κατανοµή σε σχέση
µε τις κατηγορίες της ποικιλίας δείχνοντας τις διαφορετικές εξαρτήσεις που κάθε
ηλικιακή οµάδα έχει σε σχέση µε το συγκεκριµένο φαινόµενο. Η µικρότερη ηλικιακή
οµάδα (1) δείχνει µια έντονη προτίµηση στην κατηγορία της απλής ηχηροποίησης (0n1v)
και στην κατηγορία της µη ηχηροποίησης (0n0v). Και οι δύο ευνοούµενες κατηγορίες
εµφανίζουν ως κοινό χαρακτηριστικό την έλλειψη διατήρησης του τελικού έρρινου
γεγονός που επιβεβαιώνεται από την εξέταση των "βαρών" της πρώτης ηλικιακής οµάδας
στις κατηγορίες (1n0v, 1n1v). Οι συγκεκριµένες κατηγορίες έχουν τις χαµηλότερες
πιθανότητες εµφάνισης στην πρώτη ηλικιακή οµάδα οδηγώντας µας στο συµπέρασµα ότι
οι νέοι στο δείγµα µας έχουν απορρίψει τη διατήρηση του τελικού έρρινου και προτιµούν
να χρησιµοποιούν τα προκλιτικά δίχως αυτό.
Αντιθέτως, η µέση ηλικιακή οµάδα (2) παρουσιάζει µια περισσότερο ισορροπηµένη
κατάσταση µε τις κατηγορίες ποικιλίας να είναι σχεδόν ισοζυγισµένες. Οι µεγαλύτερες
πιθανότητες εντοπίζονται στις κατηγορίες (0n1v) και (1n1v), αλλά η διαφοροποίησή
τους από τις υπόλοιπες είναι µικρή118 και δε συνιστά κάποια ισχυρή ένδειξη ώστε να
θεωρήσουµε τις συγκεκριµένες κατηγορίες ως πόλους συγκεκριµένης γλωσσικής
συµπεριφοράς για τη µέση ηλικιακή οµάδα.

118

Όλα τα βάρη στη µέση ηλικιακή οµάδα κυµαίνονται γύρω από το 0,250 που είναι το ουδέτερο
σηµείο για έναν παράγοντα. Στην τιµή αυτή ούτε ευνοεί ούτε εµποδίζει κάποια κατηγορία ποικιλίας.
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Η τρίτη ηλικιακή οµάδα παρουσιάζει διαµετρικά αντίθετη συµπεριφορά σε σχέση µε
τους οµιλητές της πρώτης. Η εξέταση των "βαρών" δείχνει ότι οι κατηγορίες ποικιλίας
που ευνοούνται είναι οι (1n0v) και (1n1v). Είναι φανερό ότι η συγκεκριµένη ηλικιακή
οµάδα προτιµά τη διατήρηση του τελικού έρρινου ως κύριο χαρακτηριστικό της
γλωσσικής της συµπεριφοράς ερχόµενη σε αντιπαράθεση µε την πρώτη ηλικιακή οµάδα
που απορρίπτει το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό. Η εξέταση αυτού του σχήµατος
ποικιλίας µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι παρουσιάζει µια οµαλή ηλικιακή
διαστρωµάτωση που είναι χαρακτηριστική των περιπτώσεων γλωσσικής αλλαγής εν
εξελίξει. Θα επανέρθουµε αναλυτικότερα στο συγκεκριµένο θέµα, όταν αξιολογήσουµε
ειδικότερα τις αλληλεπιδράσεις των εξωγλωσσικών µεταβλητών (βλ.6.8.1).
2. Φύλο (Wilks' Lambda= 0,890, Μερικός Lambda= 0,962): Το φύλο ως ανεξάρτητη
µεταβλητή παρουσιάζει και αυτό διαφοροποιηµένη συµπεριφορά ως προς την κατανοµή
της φωνητικής ποικιλίας. Οι άντρες δείχνουν προτίµηση στις κατηγορίες (0n1v) και
(1n1v), ενώ οι γυναίκες στις (1n0v) και (0n0v). Αυτή η διάκριση δείχνει ότι τα δύο φύλα
λειτουργούν σε µία διάσταση ποικιλίας, στο συνεχές της ηχηροποίησης. Οι άντρες
χρησιµοποιούν συστηµατικά την ηχηροποίηση, ενώ οι γυναίκες την αποφεύγουν
ανεξαρτήτως του αν συνοδεύεται ή όχι από τη διατήρηση του τελικού έρρινου. Η
κατάσταση αυτή µας βοηθάει να παρακολουθήσουµε την εξέλιξη της συγκεκριµένης
ποικιλίας, καθώς αποτελεί περαιτέρω ένδειξη για την εµφάνιση µιας νέας φωνητικής
µορφής κύρους η οποία αντικαθιστά την παλαιότερη (διατήρηση του τελικού έρρινου).
Σηµαντικό ρόλο στην αποκρυπτογράφηση αυτού του σχήµατος ποικιλίας θα παίξει η
εξέταση της αλληλεπίδρασης της ηλικίας και του φύλου που θα γίνει στο 6.8.1.
3. Ταξικός δείκτης (Wilks' Lambda= 0,901, Μερικός Lambda= 0,950): Ο Ταξικός
δείκτης είναι µια σύνθετη µεταβλητή που αποτελείται από το άθροισµα δύο επιµέρους
"κοινωνικών" µεταβλητών, της "Εκπαίδευσης" και του "Εισοδήµατος". Η χρήση
σύνθετων µεταβλητών είναι αρκετά συνηθισµένη στις κοινωνιογλωσσολογικές µελέτες
(ενδ. βλ. Labov 1966: 170-174, 211-22, Trudgill 1974: κεφ.3). Ο δείκτης που
υπολογίστηκε οδήγησε σε τρεις διαβαθµίσεις οι οποίες ωστόσο δε θα µπορούσαν να
ταυτιστούν µε ξεχωριστά ταξικά επίπεδα (βλ. και 4.2.1). Η διαβάθµιση που µας
επιτρέπουν αντιµετωπίζεται ως διαφορά βιοτικών επιπέδων, όπως αυτά ορίζονται από τις
δύο ξεχωριστές παραµέτρους. Τα αποτελέσµατα δείχνουν µια γενική διάκριση στον
άξονα της ηχηροποίησης. Η οµάδα µε το χαµηλότερο ταξικό δείκτη εµφανίζει µια σαφή
προτίµηση στις κατηγορίες ποικιλίας µε ηχηροποίηση (1n1v) και (0n1v), ενώ οι άλλες
δύο οµάδες µε ταξικό δείκτη ψηλότερο προτιµούν τις κατηγορίες ποικιλίας που δεν
εµφανίζουν ηχηροποίηση (1n0v) και (0n0v). Και αυτή η διάκριση µας οδηγεί σε
συµπεράσµατα σχετικά µε το κύρος της ηχηροποίησης ως κοινωνιογλωσσολογικής
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µεταβλητής. Η σταθερή προτίµηση των ατόµων µε υψηλό βιοτικό δείκτη στον
περιορισµό της ηχηροποίησης δείχνει ότι η συγκεκριµένη κατηγορία ποικιλίας έχει
κάποιο ιδιαίτερο κοινωνιογλωσσολογικό κύρος και θεωρείται πιο "σωστή" προφορά σε
σχέση µε αυτήν που περιλαµβάνει την ηχηροποίηση του επόµενου άηχου κλειστού
συµφώνου.
Αντίστοιχη ανάλυση επιχειρήθηκε µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη διατήρηση του
τελικού

έρρινου.

Τα

αποτελέσµατα

της

στατιστικής

ανάλυσης

της

Λογιστικής

Παλινδρόµησης δίνονται στον Πίνακα 4α (Παράρτηµα 2). Η µοναδική µεταβλητή που
έφτασε στα επίπεδα της στατιστικής σηµαντικότητας ήταν αυτή της ηλικίας. Όπως είχαµε
ήδη εντοπίσει µε την Ανάλυση ∆ιακρίσεως, η διατήρηση του τελικού έρρινου εξαρτάται
ιδιαίτερα από την ηλικιακή οµάδα των οµιλητών. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη εξαρτηµένη
µεταβλητή δεν εξαρτάται από άλλες κοινωνικές παραµέτρους αποδεικνύεται από το ότι
παρουσιάζει διαφορετικές εξωγλωσσικές εξαρτήσεις σε σχέση µε τη διαδικασία της
ηχηροποίησης . Κοινωνιογλωσσολογικά τουλάχιστον οι δύο διαδικασίες (ηχηροποίηση ερρινοποίηση) λειτουργούν σε διαφορετικό επίπεδο.
Αντίστοιχη ανάλυση (Λογιστική Παλινδρόµηση) έγινε µε ανεξάρτητη µεταβλητή την
ηχηροποίηση. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακα 4β (Παράρτηµα 2). Οι στατιστικώς
σηµαντικές ανεξάρτητες µεταβλητές είναι οι ακόλουθες:
1. Φύλο (Εκτιµητής= -0,782, p= 0,000): Η συγκεκριµένη µεταβλητή δείχνει ότι τα δύο
φύλα χρησιµοποιούν µε διαφορετικό τρόπο τον κανόνα της ηχηροποίησης. Οι άντρες τον
χρησιµοποιούν ευρύτερα από τις γυναίκες, γεγονός που έγινε φανερό και από την
Ανάλυση ∆ιακρίσεως.
2. Ταξικός δείκτης (Εκτιµητής= -0,538, p=0,000): Η επίδραση του ταξικού δείκτη στην
ηχηροποίηση αποδείχθηκε σηµαντική. Οι οµιλητές που ανήκουν στα υψηλότερα επίπεδα
εµφανίζουν µια σταθερή προτίµηση στον περιορισµό της ηχηροποίησης. Αντίθετα, οι
οµιλητές µε τη χαµηλότερη τιµή στον ταξικό δείκτη ευνοούν την ηχηροποίηση.
3. Ηλικία (Εκτιµητής= -0,284, p=0,000): Η ηλικία παρουσιάζει τη µικρότερη επίδραση
στην ποικιλία της ηχηροποίησης. Η µεγαλύτερη ηλικιακή οµάδα περιορίζει την
ηχηροποίηση, ενώ η µικρότερη την ευνοεί. Και σε αυτή την περίπτωση έχουµε να
αντιµετωπίσουµε το φαινόµενο ηλικιακής διαστρωµάτωσης. Το φαινόµενο δεν είναι τόσο
έντονο όσο παρουσιάζεται στη διατήρηση του τελικού έρρινου. Είναι εν τούτοις υπαρκτό
και σχετίζεται µε γλωσσική αλλαγή που εξελίσσεται.

6.5.3 Υφολογική διαστρωµάτωση
Η τυπική παραγωγή λόγου στην περίπτωση των προκλιτικών, όταν ακολουθούνται
από άηχο κλειστό διαφοροποιήθηκε από τη φυσική οµιλία στο σύνολο των οµιλητών. Τόσο η
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διαδικασία της διατήρησης του τελικού έρρινου, όσο και ο κανόνας της ηχηροποίησης
παρουσίασαν αντίστροφες τάσεις από αυτές που εµφάνισαν στη φυσική οµιλία. Τα παρακάτω
διαγράµµατα αποτυπώνουν αυτή την κατάσταση:
Συγκριτικό διάγραµµα διατήρησης τελικού έρρινου πριν από άηχο κλειστό
σε διαφορετικά υφολογικά επίπεδα
(Σύνολο οµιλητών)
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∆ιάγραµµα 17: Υφολογική διαφοροποίηση χρήσης του τελικού έρρινου των
προκλιτικών πριν από άηχα κλειστά
Συγκριτικό διάγραµµα ηχηροποίησης στα όρια τελικού έρρινου προκλιτικών και άηχου
σε διαφορετικά υφολογικά επίπεδα
(Σύνολο Οµιλητών)
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∆ιάγραµµα 18: Υφολογική διαφοροποίηση της ηχηροποίησης των άηχων κλειστών από
επίδραση του τελικού έρρινου των προκλιτικών
Η ανάλυση

των δύο διαγραµµάτων αποκαλύπτει µια έντονη υφολογική

διαφοροποίηση και για τις δύο εξεταζόµενες µεταβλητές119. Σε τυπική παραγωγή λόγου οι
οµιλητές τείνουν να διατηρούν τα τελικά έρρινα των προκλιτικών, ενώ παράλληλα
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περιορίζουν τη διαδικασία της ηχηροποίησης. Εµφανίζουν δηλ. µια περισσότερο
"ορθογραφική" άρθρωση, προσπαθώντας να παράγουν ξεχωριστά φωνητικά τεµάχια και
µειώνοντας στο ελάχιστο τις φωνητικές διαδικασίες της αφοµοίωσης που απαντούν µε
ιδιαίτερη συχνότητα στη φυσική οµιλία.

6.6

Στατιστική ανάλυση των µεταβλητών της ποικιλίας στις ακολουθίες
έρρινο + εξακολουθητικό
Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι το τελικό έρρινο των προκλιτικών παρουσιάζει

υψηλό βαθµό αποβολής πριν από εξακολουθητικό σύµφωνο. Η διακύµανσή τους στους
οµιλητές του δείγµατος δίνεται στο ∆ιάγραµµα 19:
Ποικιλία του τελικού έρρινου των προκλιτικών πριν από εξακολουθητικά
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∆ιάγραµµα 19: Ποσοστό διατήρησης του τελικού έρρινου των προκλιτικών πριν από
εξακολουθητικά στο σύνολο των οµιλητών

6.6.1 Ενδογλωσσικοί περιορισµοί
Για την ανάλυση των ενδογλωσσικών περιορισµών χρησιµοποιήσαµε την ίδια
µεθοδολογία έρευνας που ακολουθήσαµε, για να αναλύσουµε την ποικιλία που εµφανίζεται
στα άηχα κλειστά. Οι υποκείµενες ακολουθίες των τελικών έρρινων στα προκλιτικά και των
εξακολουθητικών συµφώνων είναι απλούστερες στην ανάλυσή τους, αφού ποικίλλουν µόνο
κατά µία διάσταση, αυτή της διατήρησης του τελικού έρρινου. Η επιλεγµένη στατιστική
µέθοδος και για την περίπτωση αυτή είναι η Λογιστική Παλινδρόµηση µέσα από τα
λογισµικά STATISTICA και VARBRUL. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δεδοµένων
µας δίνονται στον Πίνακα 5 (Παράρτηµα 2).

119

Η εξέταση των µέσων όρων µε το µη παραµετρικό Mann-Whitney επιβεβαίωσε στατιστικώς
σηµαντική διαφοροποίηση των υφολογικών επιπέδων τόσο στη διαδικασία διατήρησης τελικού
έρρινου (U= 0 , Zadj= -4,668 , p= 0,000), όσο και στην ηχηροποίηση (U= 0 , Zadj= -4,666 , p= 0,000).
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Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της Λογιστικής Παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη
µεταβλητή τη διατήρηση του τελικού έρρινου αποκαλύπτει τους εξής παράγοντες επιρροής
κατά σειρά σηµαντικότητας:
1. Συµφωνικό σύµπλεγµα (Εκτιµητής= -0,940, p=0,000): Η ύπαρξη αρχικού συµφωνικού
συµπλέγµατος εµφανίζεται ως ο σηµαντικότερος παράγοντας καθορισµού της ποικιλίας
στα

εξακολουθητικά.

Η εµφάνιση

αρχικού

συµφωνικού

συµπλέγµατος ασκεί

αποτρεπτική δύναµη στη διατήρηση του τελικού έρρινου του προκλιτικού. Αυτή η
επίδραση µπορεί να εξηγηθεί µέσα από τις διαδικασίες της συλλαβικής δοµής στη ΝΕ.
∆εδοµένου ότι η ΝΕ γενικότερα τείνει σε ανοιχτές συλλαβές και δεν ευνοεί τα πολυµελή
συµφωνικά συµπλέγµατα η δηµιουργία σύνθετων τρισυµφωνικών συµπλεγµάτων µε
πρώτο µέλος έρρινο είναι µια εξαιρετικά αφύσικη διαδικασία για τη συλλαβική δοµή της
ΝΕ. Αυτό αντανακλάται µέσα από την αύξηση της πιθανότητας αποβολής του τελικού
έρρινου του προκλιτικού κατά 100% (0=0,34, 1=0,66).
2. Ύπαρξη αρχικού έρρινου συµφώνου (Εκτιµητής= -0,722, p=0,005): Η ύπαρξη
αρχικού έρρινου συµφώνου είναι ο δεύτερος σε σηµαντικότητα παράγοντας καθορισµού
της αποβολής του τελικού έρρινου. Όταν το αρχικό σύµφωνο µιας λέξης είναι έρρινο
τότε το τελικό έρρινο του προκλιτικού αποβάλλεται. Και αυτή η διαδικασία ερµηνεύεται
µέσα από την εξέταση της συλλαβικής δοµής της ΝΕ. ∆εδοµένου ότι το φωνολογικό
σύστηµα της ΝΕ δεν επιτρέπει τα διπλά σύµφωνα, η δηµιουργία ακολουθίας οµοίων
συµφώνων υπόκειται στην τάση για εφαρµογή του φωνολογικού κανόνα της
απλοποίησης. Η µεταλεξική παραγωγή ακολουθιών /...n#n/m.../ οδηγεί σταθερά στην
αποβολή του τελικού έρρινου του προκλιτικού αποτρέποντας την προβολή στη φωνητική
επιφάνεια διπλών συµφώνων [...n#n...] ή µη υπαρκτών στο εσωτερικό της λέξης
συµφωνικών συµπλεγµάτων [...n#m...]. Φυσικά, στη φυσική οµιλία η εφαρµογή των
παραπάνω κανόνων δεν είναι κατηγορική. Η φωνητική πραγµατικότητα του δείγµατός
µας είχε περιπτώσεις τόσο πραγµάτωσης διπλών συµφώνων στα όρια λέξης120, όσο και
µεταλεξικών ακολουθιών του τύπου [...n#m...]. Για το λόγο αυτό και η στατιστική
ανάλυση µας έδωσε πιθανότητες εφαρµογής και όχι κατηγορικές δηλώσεις. Τα
συγκεκριµένα

δηλαδή

βάρη

που

εµφανίζονται

στο

συγκεκριµένο

παράγοντα

προσδιορίζουν τάσεις στα δεδοµένα και δε θα πρέπει να θεωρούνται ως νόµοι απόλυτης
ισχύος.
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Στα αρνητικά µόρια εµφανίστηκαν αρκετές περιπτώσεις µε διπλά σύµφωνα. Παραδείγµατα από τα
δεδοµένα
µας:
(Α1,
2,24
[δen#nistaza#tote#stamata#na#mu#to#les#afto],
Γ1,
23,12
[min#nomizis#oti#to#ksexasa] κ.ά. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των φωνητικών πραγµατώσεων είναι
η ιδιαίτερη έµφαση µε την οποία τονίζεται το αρνητικό µόριο. Η λειτουργία του τελικού έρρινου του
αρνητικού σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είδαµε και στην ανάλυση των άηχων κλειστών, φέρει το
πραγµατολογικό βάρος της άρνησης και πολλές φορές η επικοινωνιακή λειτουργία επιβάλλει την
ύπαρξή του εις βάρος των φωνολογικών κανόνων συλλαβικής δοµής.
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3. Είδος προκλιτικού (Εκτιµητής= 0,618, p=0,000): Και στην περίπτωση αυτή
εµφανίζεται η ίδια οµαδοποίηση που εντοπίσαµε µέσω της Ανάλυσης ∆ιακύµανσης και
µέσα από την ανάλυση της ποικιλίας του τελικού έρρινου των προκλιτικών, όταν
ακολουθείται από άηχο κλειστό.
4. Επόµενη λέξη (Εκτιµητής= 0,140, p=0,015): Η συγκεκριµένη µεταβλητή έφτασε τα
επίπεδα της στατιστικής σηµαντικότητας βάσει της έµµεσης σχέση που παρουσιάζει µε
τη µεταβλητή "Είδος προκλιτικού" (βλ.και τη σχετική ανάλυση στην ίδια µεταβλητή στα
άηχα κλειστά).

6.6.2 Εξωγλωσσικοί παράγοντες
Όπως στην περίπτωση των κλειστών συµφώνων έτσι και στην περίπτωση των
εξακολουθητικών συµφώνων εξετάσαµε την επίδραση των "κοινωνικών" παραγόντων στη
διαµόρφωση της ποικιλίας του κανόνα διατήρησης του τελικού έρρινου των προκλιτικών. Η
στατιστική ανάλυση που χρησιµοποιήθηκε ήταν η Λογιστική Παλινδρόµηση και τα
αποτελέσµατά της δίνονται στον Πίνακα 6 (Παράρτηµα 2). Η εξέταση των εξωγλωσσικών
µεταβλητών έδειξε ότι οι σηµαντικότεροι παράγοντες κατά σειρά σηµαντικότητας είναι:
1. Ηλικία (Εκτιµητής= 0,456, p=0,000): Η διατήρηση του τελικού έρρινου πριν από
εξακολουθητικά σύµφωνα σχετίζεται άµεσα µε την ηλικιακή οµάδα που ανήκει ο κάθε
οµιλητής. Η εξέταση της κατανοµής των "βαρών" της συγκεκριµένης µεταβλητής ανά
ηλικιακή οµάδα αποκαλύπτει µια οµαλή ηλικιακή διαστρωµάτωση, παρόµοια µε αυτή
που συναντήσαµε, όταν εξετάσαµε τη διατήρηση του τελικού έρρινου πριν από άηχα
κλειστά. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το έρρινο στοιχείο συνδέεται
ανεξαρτήτως φωνητικού περιβάλλοντος µε την ηλικιακή οµάδα του οµιλητή γεγονός που
επισηµαίνει τα ίχνη µιας φωνητικής αλλαγής.
2. Ταξικός δείκτης (Εκτιµητής= 0,312, p=0,001): Ο ταξικός δείκτης εµφανίστηκε και
αυτός να σχετίζεται µε τη διατήρηση του τελικού έρρινου πριν από εξακολουθητικά. Η
συσχέτισή του ωστόσο δεν είναι γραµµική, αλλά καµπυλόγραµµη. Τόσο οι οµιλητές που
ανήκουν στο µεσαίο επίπεδο, όσο και αυτοί που ανήκουν στο ψηλότερο επίπεδο
παρουσιάζουν την υψηλότερη πιθανότητα διατήρησης του τελικού έρρινου, ενώ οι
οµιλητές του πρώτου επιπέδου παρουσιάζουν τις υψηλότερες πιθανότητες αποβολής του
τελικού έρρινου. Και στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται ότι τα υψηλά ποσοστά
ερρινοποίησης συσχετίζονται µε υψηλό κοινωνιογλωσσολογικό κύρος και υιοθετούνται
από άτοµα που ανήκουν στις υψηλές περιοχές του ταξικού δείκτη της παρούσας έρευνας.

6.6.3 Υφολογική διαστρωµάτωση
Η εξέταση της τυπικής παραγωγής λόγου αποκαλύπτει µια έντονη υφολογική
διαφοροποίηση, αφού το σύνολο των οµιλητών παράγει εξαιρετικά υψηλότερα ποσοστά
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διατήρησης του τελικού έρρινου σε σχέση µε τη φυσική οµιλία, όπως φαίνεται και στο
παρακάτω διάγραµµα:
Συγκριτικό διάγραµµα διατήρησης τελικού έρρινου προκλιτικών
πριν από εξακολουθητικά σε διαφορετικά υφολογικά επίπεδα
(Σύνολο οµιλητών)
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∆ιάγραµµα 20: Υφολογική διαφοροποίηση της διατήρησης του τελικού έρρινου των
προκλιτικών πριν από εξακολουθητικά
Η στατιστική εξέταση των µέσων όρων µε το µη παραµετρικό τεστ Mann-Whitney
έδωσε στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα (U= 7, Zadj= -4,37, p=0,000 ) επιβεβαιώνοντας
το ότι η τυπική παραγωγή λόγου ευνοεί τη διατήρηση του τελικού έρρινου οδηγώντας τους
οµιλητές να παράγουν υψηλά ποσοστά. Το γεγονός ότι εµφανίζονται υψηλά ποσοστά
διατήρησης του τελικού έρρινου και πριν από εξακολουθητικό (σε αντίθεση µε τις
προβλέψεις του κανόνα του Τριανταφυλλίδη) αποκαλύπτει και µια άλλη διάσταση της
εξεταζόµενης ποικιλίας, αυτήν της υπερδιόρθωσης. Αν και η έννοια του γραµµατικά
"σωστού" θα περίµενε κανείς να εκδηλωθεί στην τυπική παραγωγή λόγου µε αποβολή του
τελικού έρρινου (σύµφωνα µε τον κανόνα του Τριανταφυλλίδη), παρατηρούµε αντίθετα ότι οι
οµιλητές γενικεύουν τη χρήση του τελικού έρρινου από τα κλειστά σύµφωνα στα
εξακολουθητικά χρησιµοποιώντας τη διατήρηση του τελικού έρρινου ως γενικό δείκτη
"σωστής" γλωσσικής συµπεριφοράς.

6.7

Στατιστική ανάλυση των µεταβλητών της ποικιλίας στις ακολουθίες
έρρινο + ηχηρό κλειστό
Οι ακολουθίες του τελικού έρρινου µε το αρχικό ηχηρό κλειστό ήταν λιγοστές121 στο

σύνολο της γλωσσικής παραγωγής των οµιλητών του δείγµατος. Τα ποσοστά της διατήρησης
του τελικού έρρινου στα προκλιτικά πριν από το ηχηρό κλειστό δίνεται στο παρακάτω
διάγραµµα:

121

Οι συγκεκριµένες ακολουθίες αποτελούν το 3,9% των εκφωνηµένων ακολουθιών.
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Ποσοστό διατήρησης τελικού έρρινου των προκλιτικών πριν από ηχηρό κλειστό
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∆ιάγραµµα 21: Ποσοστό διατήρησης του τελικού έρρινου των προκλιτικών πριν από
ηχηρά κλειστά στο σύνολο των οµιλητών
Η ανάλυση των ενδογλωσσικών παραγόντων έδειξε ότι ο µόνος στατιστικώς
σηµαντικός παράγοντας καθορισµού της ποικιλίας είναι το είδος του προκλιτικού.
Επιβεβαιώνεται και εδώ η διαφορετική συµπεριφορά των προκλιτικών σε σχέση µε τη
διατήρηση του τελικού έρρινου. Τα αποτελέσµατα της Λογιστικής Παλινδρόµησης (βλ.
Πίνακα 15, Παράρτηµα 2) αποτυπώνουν την οµαδοποίηση που είδαµε και στην ανάλυση της
ποικιλίας των προκλιτικών στα υπόλοιπα περιβάλλοντα, µε τους συνδέσµους να ευνοούν τη
διατήρηση του τελικού έρρινου σε σχέση µε τα άρθρα, τις αντωνυµίες και τα αρνητικά.
Αντίστοιχα, η ανάλυση των εξωγλωσσικών παραγόντων ανέδειξε την ηλικία του
οµιλητή ως το µοναδικό στατιστικώς σηµαντικό παράγοντα. Και στην περίπτωση αυτή
συναντάµε µια οµαλή ηλικιακή διαστρωµάτωση µε τις µεγάλες ηλικίες να ευνοούν τη
διατήρηση του τελικού έρρινου, ενώ οι µικρές να ευνοούν την αποβολή του.
Όσον αφορά την υφολογική διαστρωµάτωση της συγκεκριµένης ακολουθίας
διαπιστώνεται η ίδια τάση που εµφανίζεται και στις υπόλοιπες ακολουθίες των προκλιτικών.
Πιο συγκεκριµένα, σε τυπική παραγωγή λόγου εµφανίζεται αυξηµένη διατήρηση του τελικού
έρρινου των προκλιτικών, όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 22:
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Συγκριτικό διάγραµµα διατήρησης τελικού έρρινου προκλιτικών πριν από
ηχηρό κλειστό σε διαφορετικά υφολογικά επίπεδα
(Σύνολο οµιλητών)
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∆ιάγραµµα 22: Υφολογική διαφοροποίηση της διατήρησης του τελικού έρρινου των
προκλιτικών πριν από ηχηρό κλειστό
Η στατιστική ανάλυση των µέσων όρων των δύο διαφορετικών υφολογικών επιπέδων
µε το µη παραµετρικό Mann-Witney έδειξε µια στατιστικώς σηµαντική διαφοροποίηση (U=
0, Zadj= -4,67, p= 0,000) που επιβεβαιώνει την αρχική εκτίµηση ότι η διατήρηση του τελικού
έρρινου των προκλιτικών συνιστά υφολογικά διαστρωµατωµένο ενδείκτη που λειτουργεί
ανεξαρτήτως του είδους του τεµαχίου που ακολουθεί.

6.8

Αλληλεπίδραση εξωγλωσσικών παραγόντων
Οι εξωγλωσσικές µεταβλητές της παρούσας έρευνας αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και

δηµιουργούν σύνθετα σχήµατα εξάρτησης κατά τα οποία οµιλητές συγκεκριµένου φύλου,
ηλικίας και τάξης ευνοούν συγκεκριµένες προφορές. Η εξέταση της επίδρασης των
εξωγλωσσικών παραγόντων στην παρατηρούµενη ποικιλία έδειξε ότι σε ορισµένες
περιπτώσεις υπήρχαν περισσότεροι του ενός κοινωνικοί παράγοντες που συνεισέφεραν σε
στατιστικώς σηµαντικό βαθµό στη διαµόρφωση της φωνητικής ποικιλίας. Η ύπαρξη τέτοιων
περιπτώσεων, µας οδήγησε στο ερευνητικό ερώτηµα κατά πόσο συγκεκριµένοι συνδυασµοί
ηλικίας, φύλου και ταξικού δείκτη οδηγούν στην εύνοια χρήσης κάποιων τύπων, ενώ άλλοι
συνδυασµοί στην αποφυγή τους.
Η κωδικοποίηση της αλληλεπίδρασης έγινε µε τη συνδυαστική κωδικοποίηση των
εξωγλωσσικών µεταβλητών σε ξεχωριστούς δείκτες αλληλεπίδρασης. Κάθε µοναδικός
συνδυασµός Φύλου, Ηλικίας και Ταξικού δείκτη πήρε έναν αριθµό ο οποίος
χρησιµοποιήθηκε ως τιµή στην ανεξάρτητη µεταβλητή της αλληλεξάρτησης. Έτσι π.χ. ο
συνδυασµός Άνδρας -Ηλικία 1-Ταξικός δείκτης 1 πήρε την τιµή 1 στη µεταβλητή
αλληλεπίδρασης, ο συνδυασµός Άνδρας-Ηλικία 1-Ταξικός δείκτης 2 πήρε την τιµή 2 κ.ο.κ.
Έτσι καλύφθηκε το σύνολο των δυνατών συνδυασµών των τριών κοινωνικών παραγόντων
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ώστε µε τη βοήθεια της Λογιστικής Παλινδρόµησης και το VARBRUL θα µπορούσαµε να
υπολογίσουµε ποιoς συγκεκριµένος συνδυασµός (αλληλεπίδραση) κοινωνικών παραγόντων
ευνοεί ή εµποδίζει την υπό µελέτη ποικιλία. Παράλληλα για καλύτερη αποκρυπτογράφηση
των αλληλεπιδραστικών σχηµάτων υπολογίσαµε δείκτες αλληλεπίδρασης για ζευγάρια
εξωγλωσσικών µεταβλητών. Έτσι η σύνθετη αλληλεπίδραση του Φύλου - Ηλικίας -Ταξικού
δείκτη (ΦΗΤ) αναλύθηκε στους επιµέρους δείκτες αλληλεπίδρασης: α) Φύλο - Ηλικία (ΦΗ),
β) Φύλο - Ταξικός δείκτης (ΦΤ) γ) Ηλικία - Ταξικός δείκτης (ΗΤ). Η κωδικοποίηση της
σύνθετης τριµερούς αλληλεπίδρασης, καθώς και των επιµέρους ζευγαριών κοινωνικών
µεταβλητών δίνεται στο Παράρτηµα 3 Πίνακας 1.

6.8.1 Αλληλεπίδραση φύλου-ηλικίας-ταξικού δείκτη στην ηχηροποίηση του
επόµενου άηχου κλειστού
Εξετάζοντας τη στατιστική ανάλυση της τριµερούς µεταβλητής αλληλεπίδρασης
(ΦΗΤ)

122

παρατηρούµε ότι η ηχηροποίηση φαίνεται να ευνοείται ιδιαίτερα από τις γυναίκες

και τους άντρες της 3ης ηλικιακής οµάδας µε χαµηλό ταξικό δείκτη, ενώ εµποδίζεται από
τους άντρες 3ης ηλικιακής οµάδας µε ψηλό ταξικό δείκτη και τις γυναίκες 1ης και 2ης
ηλικιακής οµάδας µε µεσαίο και υψηλό δείκτη. Η επιµέρους εξέταση των µεταβλητών
αλληλεπίδρασης δίνει τα παρακάτω αποτελέσµατα:
1. ΦΗ: Η αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας στην ηχηροποίηση δίνεται από το παρακάτω
διάγραµµα:
Αλληλεπίδραση Φύλου και Ηλικίας
Προκλιτικά - Ηχηροποίηση άηχων κλειστών
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∆ιάγραµµα 23: ∆ιάγραµµα αλληλεπίδρασης φύλου και ηλικίας (Προκλιτικά Ηχηροποίηση άηχων κλειστών)

122

Το σύνολο των στατιστικών βαρών όλων των µεταβλητών αλληλεπίδρασης βρίσκεται στο
Παράρτηµα 3, Πίνακας 2.
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Η συνδυαστική εξέταση του διαγράµµατος αλληλεπίδρασης και των στατιστικών
"βαρών" της ΦΗ µας δείχνει µια ασύµµετρη κατανοµή της ποικιλίας όσον αφορά το φύλο και
την ηλικία. Οι γυναίκες στις νεότερες ηλικίες παρουσιάζουν µια σταθερή πτώση των
ποσοστών της ηχηροποίησής τους σε σχέση µε τις γυναίκες της 2ης και 3ης ηλικιακής
οµάδας. Αντίθετα οι άντρες παρουσιάζουν κάποια σταθερότητα στα ποσοστά της
ηχηροποίησης στη πρώτη και δεύτερη ηλικιακή οµάδα.
2. ΦΤ: Η αλληλεπίδραση φύλου και ταξικού δείκτη δίνεται στο παρακάτω διάγραµµα:
Αλληλεπίδραση Φύλου και Ταξικού ∆είκτη
Προκλιτικά - Ηχηροποίηση άηχων κλειστών
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∆ιάγραµµα 24: ∆ιάγραµµα αλληλεπίδρασης φύλου και ταξικού δείκτη (Προκλιτικά Ηχηροποίηση άηχων κλειστών)
Η γραφηµατική απεικόνιση (∆ιάγραµµα 24) µας δείχνει ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη
αλληλεπίδραση µεταξύ του ταξικού δείκτη και του φύλου των οµιλητών. Υπάρχει µια
σχετικά παράλληλη εξέλιξη των ποσοστών ηχηροποίησης γεγονός που αποδεικνύει ότι οι δύο
ανεξάρτητες µεταβλητές δεν αλληλεπιδρούν.
3. ΗΤ: Η αλληλεπίδραση της Ηλικίας µε τον Ταξικό δείκτη δεν µπορεί να απεικονιστεί
λόγω ελλιπών κατηγοριών. Ωστόσο, η εξέταση των στατιστικών "βαρών" δείχνει ότι η 3η
ηλικιακή οµάδα µε το χαµηλότερο ταξικό δείκτη ευνοεί την ηχηροποίηση, ενώ στην ίδια
ηλικιακή οµάδα οι οµιλητές µε τον υψηλότερο ταξικό δείκτη εµποδίζουν την
ηχηροποίηση.
Από τη συνδυαστική ανάλυση των παραπάνω µπορούµε να εξαγάγουµε τα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
1. Η ηχηροποίηση στις µεγαλύτερες ηλικίες σχετίζεται µε τον ταξικό δείκτη. Τα άτοµα της
συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας µε υψηλό ταξικό δείκτη ηχηροποιούν λιγότερο από τα
άτοµα µε χαµηλό ταξικό δείκτη.
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2. Η ηχηροποίηση στις µικρότερες ηλικιακές οµάδες (1 και 2) σχετίζεται µε το φύλο. Οι
νεότερες γυναίκες εµφανίζονται να χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο τον περιορισµό
της ηχηροποίησης ως χαρακτηριστικό του λόγου τους. Η τάση αυτή είναι αυξανόµενη
στη µικρότερη ηλικιακή οµάδα η οποία διαφοροποιείται έντονα ως προς αυτό το
χαρακτηριστικό από τους άντρες της ίδιας οµάδας.
Τα παραπάνω συνιστούν ενδεικτικά στοιχεία για τον εντοπισµό µιας φωνητικής
αλλαγής εν εξελίξει δεδοµένου ότι οι γυναίκες σε εξελισσόµενες φωνητικές αλλαγές
χρησιµοποιούν συχνότερα τους τύπους που µεταβάλλονται σε νέους γλωσσικούς τύπους
κύρους (Labov 1990: 206).
Το ότι ο αποκλεισµός της ηχηροποίησης είναι υφολογικά προτιµητέος φαίνεται και
από τα αποτελέσµατα της υφολογικής εξέτασης της συγκεκριµένης µεταβλητής (βλ. 6.5.3).
Σε επίπεδο προσεκτικού λόγου όλοι οι οµιλητές εµφάνισαν ποσοστά ηχηροποίησης
χαµηλότερα από αυτά της φυσικής οµιλίας. Ωστόσο, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η
ηχηροποίηση δεν αποτελεί χαρακτηριστικό κοινωνικά στιγµατισµένο. Ενώ στις περιπτώσεις
π.χ. της προερρινοποίησης των ηχηρών κλειστών υπάρχει στιγµατισµός123 της απλής
προφοράς τους, στην περίπτωση της ηχηροποιήσης αντιµετωπίζουµε περισσότερο αυτό που ο
Labov είχε ονοµάσει "υποσυνείδητη γλωσσική αλλαγή" (change from below), δηλ. αλλαγή η
οποία εξελίσσεται κάτω από το επίπεδο της κοινωνικής αντίληψης. Ο ίδιος (Labov 1990:
215) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι "οι υποσυνείδητες αλλαγές προσφέρουν τη σαφέστερη
άποψη της επίδρασης της διαφοροποίησης φύλου στην τρέχουσα εξέλιξη των γλωσσικών
συστηµάτων".
Η παραπάνω αλληλεπιδραστική εξέταση των εξωγλωσσικών µεταβλητών δείχνει ότι
ο περιορισµός της ηχηροποίησης των άηχων κλειστών από το τελικό έρρινο προκλιτικών
αποτελεί µια νέα µορφή γλωσσικού κύρους στη ΝΕ. Σε συνδυασµό µε την υφολογική
διαστρωµάτωση της συγκεκριµένης µεταβλητής µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η
συγκεκριµένη φωνητική αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει από τις γυναίκες οι οποίες χρησιµοποιούν
αυτόν το νέο τύπο µε στατιστικώς σηµαντική υψηλότερη συχνότητα από τους άντρες.

6.8.2 Αλληλεπίδραση ηλικίας-ταξικού δείκτη στη διατήρηση του τελικού
έρρινου πριν από εξακολουθητικό
Η στατιστική ανάλυση των εξωγλωσσικών µεταβλητών στο προηγούµενο κεφάλαιο
(βλ. 6.6.2) έδειξε ότι η συγκεκριµένη ποικιλία σχετίζεται µε την ηλικία και τον ταξικό δείκτη
των οµιλητών. Ακολουθώντας τη µεθοδολογία εξέτασης της αλληλεπίδρασης εξωγλωσσικών
µεταβλητών που αναπτύξαµε στο προηγούµενο υποκεφάλαιο προχωρήσαµε και εδώ στην
ανάλυση της αλληλεπίδρασης των συγκεκριµένων εξωγλωσσικών παραγόντων. Τα σχετικά
123

Βλ. ενδ. Mikros (1997: 42) για την κανονιστική πίεση που ασκείται στους εκφωνητές ειδήσεων του
Ραδιοφώνου ως προς την εύνοια της προερρινοποιηµένης προφοράς.

151

αποτελέσµατα της Λογιστικής Παλινδρόµησης µε VARBRUL δίνονται στο Παράρτηµα 3
Πίνακας 3.
Η εξέταση των στατιστικών "βαρών" δείχνει ότι τα άτοµα της 3ης ηλικιακής οµάδας
µε τον υψηλότερο ταξικό δείκτη ευνοούν τη διατήρηση του τελικού έρρινου, ενώ τα άτοµα
της ίδιας ηλικιακής οµάδας µε το χαµηλότερο ταξικό δείκτη ευνοούν την αποβολή του
τελικού έρρινου. Παράλληλα, η µεµονωµένη εξέταση της ηλικίας στο προηγούµενο κεφάλαιο
έδειξε µια θετική γραµµική συσχέτιση µε το ποσοστό διατήρησης του τελικού έρρινου. Σε
συνδυασµό τα δύο αυτά αποτελέσµατα δείχνουν ότι η αλληλεπίδραση µε τον ταξικό δείκτη
βρίσκεται µόνο στα άτοµα της 3ης ηλικιακής οµάδας. Η αποβολή του τελικού έρρινου ως
χαρακτηριστικό της προφοράς των ατόµων µε χαµηλό ταξικό δείκτη γενικεύθηκε µε την
πάροδο του χρόνου επηρεάζοντας το σύνολο των οµιλητών. Οι ανωτέρω διαπιστώσεις µας
οδηγούν στην εκτίµηση ότι η εκκίνηση αυτής της φωνητικής αλλαγής πρέπει να συνέβει
παράλληλα µε την έναρξη της αλλαγής του κοινωνιογλωσσολογικού κύρους της
ηχηροποίησης, η οποία παρουσίασε παρόµοια συσχέτιση µε τον ταξικό δείκτη στα άτοµα της
3ης ηλικιακής οµάδας.

6.9

Σύνοψη αποτελεσµάτων
Επανερχόµενοι στις ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώσαµε στην αρχή του

κεφαλαίου συνοψίζουµε ως εξής τα αποτελέσµατα της έρευνας:
Α. Προκαταρκτικές Υποθέσεις
1. Υπόθεση οµοιοµορφίας ποικιλίας µεταξύ προκλιτικών
α. Άηχα Κλειστά: Τα προκλιτικά δεν εµφανίζουν οµοιοµορφία και η ποικιλία που
παρουσιάζουν τα χωρίζει σε δύο οµάδες. Η πρώτη εµφανίζει υψηλά ποσοστά
διατήρησης του έρρινου, ενώ η δεύτερη το αποβάλλει σε υψηλά ποσοστά. Επιπλέον
το έρρινο των αντωνυµιών και των άρθρων συγκριτικά µε τα άλλα προκλιτικά τείνει
να ηχηροποιεί περισσότερο τα άηχα κλειστά.
β. Εξακολουθητικά: Όπως και στα άηχα κλειστά η συµπεριφορά των προκλιτικών
πριν από εξακολουθητικά εξελίσσεται σε δύο άξονες. Μια οµάδα εµφανίζει υψηλά
ποσοστά διατήρησης του τελικού έρρινου και µια άλλη το αποβάλλει µε υψηλή
συχνότητα.
2. Υπόθεση οµοιοµορφίας ποικιλίας µεταξύ των οµιλητών
α.

Άηχα

Κλειστά:

Η

σχετική

ανάλυση

έδειξε

ότι

δεν

παρουσιάζονται

ιδιοσυγκρασιακές µεταβολές της ποικιλίας στο δείγµα οµιλητών ως προς τη
διατήρηση του τελικού έρρινου. Αντίθετα ο κανόνας της ηχηροποίησης εµφανίζει
περισσότερη ποικιλότητα και η χρήση του διαφοροποιείται έντονα από οµιλητή σε
οµιλητή. Η συνακόλουθη ανάλυση της σχέσης µεταξύ των δύο κανόνων (διατήρηση
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του έρρινου - ηχηροποίηση) έδειξε ότι οι δύο κανόνες συσχετίζονται µεταξύ τους και
δρουν ανταγωνιστικά έτσι ώστε η αύξηση χρήσης του ενός να συνεπάγεται τη
µείωση επίδρασης του άλλου.
β. Εξακολουθητικά: Και εδώ επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσµατα που είδαµε στα άηχα
κλειστά. Οι οµιλητές δεν παρουσιάζουν σηµαντική διαφοροποίηση στη διατήρηση
του τελικού έρρινου πριν από τα εξακολουθητικά σύµφωνα.
3. Υπόθεση οµοιοµορφίας ποικιλίας µεταξύ προκλιτικών λέξεων µε παρόµοια
λειτουργία:
α. Άρθρα (τον - την): Η ποικιλία που παρουσίασαν πριν από άηχα κλειστά και
εξακολουθητικά ήταν οµοιόµορφη.
β. Αντωνυµίες (τον - την): Πριν από άηχα κλειστά οι αντωνυµίες εµφανίζουν
οµοιόµορφη διασπορά ποικιλίας. Πριν από εξακολουθητικά διαφοροποιούνται µε την
αρσενική αντωνυµία να παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά διατήρησης του τελικού
έρρινου, γεγονός που εξηγείται από την ανάγκη διάκρισης του αρσενικού από το
ουδέτερο γένος.
γ. Αρνητικά µόρια (δεν - µην): Πριν από άηχα κλειστά τα αρνητικά µόρια
εµφανίζουν οµοιογενή συµπεριφορά και παρόµοια ποσοστά µεταξύ τους. Πριν από
εξακολουθητικά το "δεν" εµφανίζει µεγαλύτερα ποσοστά διατήρησης του τελικού
έρρινου γεγονός που εξηγείται µέσα από την πραγµατολογική δύναµη της εµφατικής
άρνησης που επιτελείται µέσα από την παρουσία του τελικού έρρινου.
Β. Στατιστικός Έλεγχος της επίδρασης των µεταβλητών σε διαφορετικά φωνητικά
περιβάλλοντα.
4. Στατιστικός έλεγχος της ποικιλίας του τελικού έρρινου προκλιτικών πριν από
φωνήεντα: Οι σηµαντικότεροι ενδογλωσσικοί παράγοντες που ενισχύουν την
αποβολή του τελικού έρρινου είναι η ύπαρξη πρώτης άτονης συλλαβής στην
επόµενη λέξη και η παρουσία υψηλού φωνήεντος
5. Στατιστικός έλεγχος της ποικιλίας του τελικού έρρινου προκλιτικών πριν από
άηχα κλειστά
α. Ενδογλωσσικές µεταβλητές: Η ανάλυση µε το σύνολο των κατηγοριών της
ποικιλίας αποκάλυψε τους ακόλουθους παράγοντες που επηρεάζουν την υπό µελέτη
ποικιλία: α) είδος προκλιτικού β) ύπαρξη συµφωνικού συµπλέγµατος στην αρχή της
επόµενης λέξης γ) θέση άρθρωσης του επόµενου συµφώνου δ) ύπαρξη ηχηρού
περιβάλλοντος (Τελική Ηχηρότητα) ε) γραµµατική κατηγορία επόµενης λέξης.
Η ανάλυση των δύο κανόνων της ποικιλίας ξεχωριστά αποκάλυψε τις ακόλουθες
ενδογλωσσικές εξαρτήσεις:
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1) Κανόνας Ηχηροποίησης: α) ύπαρξη ηχηρού περιβάλλοντος (Τελική Ηχηρότητα)
β) είδος προκλιτικού γ) ύπαρξη συµφωνικού συµπλέγµατος στην αρχή της
επόµενης λέξης δ) θέση άρθρωσης του επόµενου συµφώνου ε) γραµµατική
κατηγορία επόµενης λέξης
2) Κανόνας Αποβολής Τελικού Έρρινου: α) Είδος προκλιτικού β) ύπαρξη
συµφωνικού συµπλέγµατος στην αρχή της επόµενης λέξης γ) θέση άρθρωσης του
επόµενου συµφώνου δ) θέση τόνου
β. Εξωγλωσσικές µεταβλητές: Η ανάλυση έδειξε ότι το σύνολο των κοινωνιολογικών
µεταβλητών αποδείχθηκε να επηρεάζει την ποικιλία. Ειδικότερα η ανάλυση µε τις
τέσσερεις κατηγορίες ποικιλίας ανέδειξε τις ακόλουθες µεταβλητές: α) ηλικία β)
φύλο γ) κοινωνική τάξη. Η ξεχωριστή ανάλυση των κανόνων παρουσίασε αντίστοιχα
τις ακόλουθες εξαρτήσεις:
1) Κανόνας Ηχηροποίησης: α) ηλικία
2) Κανόνας Αποβολής Τελικού Έρρινου: α) φύλο β) κοινωνική τάξη γ) ηλικία
γ. Υφολογικές µεταβλητές: Το τελικό έρρινου εµφανίζει υψηλή υφολογική
διαφοροποίηση πριν από άηχα κλειστά µε τους δύο βασικούς κανόνες να
λειτουργούν πολωτικά. Η "υψηλή" υφολογική ποικιλία που προκρίνεται από το
σύνολο των οµιλητών είναι αυτή µε υψηλή διατήρηση του τελικού έρρινου των
προκλιτικών και συνακόλουθο περιορισµό της ηχηροποίησης.
6. Στατιστικός έλεγχος της ποικιλίας του τελικού έρρινου προκλιτικών πριν από
εξακολουθητικά
α. Ενδογλωσσικές µεταβλητές: Οι σηµαντικότεροι παράγοντες είναι: α) ύπαρξη
συµφωνικού συµπλέγµατος στην αρχή της επόµενης λέξης β) ύπαρξη έρρινου
συµφώνου στην αρχή της επόµενης λέξης γ) είδος προκλιτικού δ) γραµµατική
κατηγορία της επόµενης λέξης
β. Εξωγλωσσικές µεταβλητές: Οι σηµαντικότερες κοινωνιολογικές µεταβλητές είναι:
α) ηλικία β) κοινωνική τάξη
γ. Υφολογικές µεταβλητές: Και πριν από εξακολουθητικά σύµφωνα το "υψηλό"
υφολογικό επίπεδο ταυτίζεται µε αυξηµένη διατήρηση του τελικού έρρινου, γεγονός
που φανερώνει τάσεις "υπερδιόρθωσης" ως προς τη γλωσσική νόρµα.
7. Στατιστικός έλεγχος της ποικιλίας του τελικού έρρινου προκλιτικών πριν από
ηχηρά κλειστά: Ο µόνος ενδογλωσσικός παράγοντας που εµφανίζεται σχετικός µε
την ποικιλία είναι το είδος του προκλιτικού, ενώ από τους εξωγλωσσικούς
παράγοντες η ηλικία του οµιλητή. Και εδώ η υφολογική διαφοροποίηση ακολουθεί
τα πρότυπα που είδαµε και στα άλλα περιβάλλοντα µε τη διατήρηση του τελικού
έρρινου να ανάγεται σε στερεότυπο του "υψηλού" υφολογικού επιπέδου.
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Γ. Έλεγχος αλληλεπίδρασης των κοινωνικών µεταβλητών
8. Ανάλυση της αλληλεπίδρασης των κοινωνικών παραγόντων στη διαµόρφωση
της ποικιλίας του τελικού έρρινου των προκλιτικών
α. Άηχα κλειστά: Ο κανόνας της ηχηροποίησης στους ηλικιωµένους φράζεται πιο
συχνά, ενώ στις µικρότερες ηλικιακές οµάδες συσχετίζεται µε το φύλο του οµιλητή.
β. Εξακολουθητικά: Η διατήρηση του τελικού έρρινου στο συγκεκριµένο περιβάλλον
έδειξε µια αλληλεπίδραση του ταξικού δείκτη µε την ηλικία. Ειδικότερα τα
ηλικιωµένα άτοµα παρουσίαζαν µια διάκριση στα ποσοστά ποικιλίας τους ανάλογα
µε τον ταξικό δείκτη (ο "ψηλός" ταξικός δείκτης συνεπαγόταν διατήρηση του
τελικού έρρινου).
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7 Ανάλυση της ποικιλίας στο τελικό έρρινο των ρηµάτων
7.1

Γενικά
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα από την ανάλυση της

ποικιλίας που παρουσιάζει η εξέλιξη του τελικού έρρινου των ρηµάτων. Πριν εφαρµοστούν
οποιεσδήποτε στατιστικές αναλύσεις επί των αποτελεσµάτων τα δεδοµένα των ρηµατικών
καταλήξεων εξετάστηκαν κατ'αρχήν µε βάση το είδος του φωνητικού τεµαχίου που
ακολουθούσε το τελικό έρρινο: φωνήεν, άηχο κλειστό σύµφωνό, ηχηρό κλειστό σύµφωνό,
εξακολουθητικό. Η ανωτέρω εξέταση κρίθηκε απαραίτητη αφενός µεν λόγω της
διαφορετικής χρήσης των φωνολογικών κανόνων που εξετάζουµε και αφετέρου λόγω της
στατιστικής προϋπόθεσης των οµοιογενών πληθυσµών µέσα στους οποίους ελέγχονται οι
ερευνητικές υποθέσεις.
Στην περίπτωση των ρηµατικών καταλήξεων υπάρχει η ανάγκη διερεύνησης της
οµοιογένειας των τύπων ως προς τη µαρτυρούµενη ποικιλία, εφόσον οι καταλήξεις δεν
αποτελούν αυτόνοµα µορφήµατα (γεγονός που ίσχυε για τα προκλιτικά). Για το λόγο αυτό
απουσιάζει το σύνολο των προκαταρκτικών ερευνητικών υποθέσεων που διερευνήσαµε στην
περίπτωση των προκλιτικών. Τα βασικά θέµατα τα οποία εξετάστηκαν είναι τα εξής
Α. Στατιστικός Έλεγχος της επίδρασης των ενδογλωσσικών και εξωγλωσσικών µεταβλητών
στα εξής φωνητικά περιβάλλοντα: α) φωνήεντα β) άηχα κλειστά γ) εξακολουθητικά
Β. Έλεγχος αλληλεπίδρασης των κοινωνικών µεταβλητών
Ανάλυση της αλληλεπίδρασης των κοινωνικών παραγόντων στη διαµόρφωση της
ποικιλίας του τελικού έρρινου των ρηµάτων σε περιβάλλον άηχου κλειστού και
εξακολουθητικού.

7.2

Στατιστική ανάλυση της ποικιλίας στις ακολουθίες τελικού έρρινου
και φωνήεντος της επόµενης λέξης.
Η εξέταση των δεδοµένων έδειξε ένα σταθερό χαµηλό ποσοστό αποβολής του τελικού

έρρινου των ρηµάτων πριν από φωνήεν (µ.ό.=.5,4%). Ωστόσο υπάρχει ένα ψηλότερο
ποσοστό ανάπτυξης τελικού "ε" πριν από φωνήεν (µ.ό. = 17,5%). Η εξέλιξη της ποικιλίας στο
σύνολο των οµιλητών δίνεται στο ∆ιάγραµµα 25:
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Ποικιλία στο τελικό έρρινο των ρηµάτων πριν από φωνήεν
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∆ιάγραµµα 25: Ποσοστά ποικιλίας του τελικού έρρινου ρηµάτων πριν από φωνήεν στο
σύνολο των οµιλητών
Εξετάζοντας το γράφηµα µπορεί κανείς να δει ότι η γραµµή της αποβολής του
τελικού έρρινου (v) δεν παρουσιάζει καµία συµµετρικότητα και παίρνει σχεδόν τυχαίες τιµές
κατά µήκος των οµιλητών. Αντίθετα οι γραµµές της διατήρησης του τελικού έρρινου και της
ανάπτυξης του τελικού "ε" παρουσιάζουν σχεδόν απόλυτη συµµετρικότητα. Αυτό µας οδηγεί
στο συµπέρασµα ότι οι δύο διαδικασίες είναι ανταγωνιστικές ως προς τη φύση τους. Η
πραγµατική ποικιλία στο τελικό έρρινο του ρήµατος σχετίζεται µε τη διατήρηση του έρρινου
και την ανάπτυξη του τελικού "ε" και όχι µεταξύ της απλής λειτουργίας του κανόνα της
ερρινοποίησης. Όπως και στην περίπτωση των προκλιτικών, έτσι και στα δεδοµένα του
τελικού έρρινου των ρηµάτων δε βρέθηκαν εξωγλωσσικοί παράγοντες που να επηρεάζουν
στατιστικώς σηµαντικά την ποικιλία (βλ. τα αποτελέσµατα στον Πίνακα 14, Παράρτηµα 2).
Αντιθέτως, η ανάλυση των ενδογλωσσικών παραγόντων η οποία πραγµατοποιήθηκε
µε τη χρήση της Ανάλυσης ∆ιακρίσεως ανέδειξε τους παρακάτω στατιστικώς σηµαντικούς
παράγοντες καθορισµού της ποικιλίας. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακα 13
(Παράρτηµα 2):
1. Ύψος φωνήεντος (Wilks' Lambda= 0,898, Μερικός Lambda= 0,979): Η εξέταση των
στοιχείων έδειξε ότι, όταν ακολουθεί χαµηλό φωνήεν /a/, ευνοείται η αποβολή του
τελικού έρρινου ρήµατος, ενώ αντίθετα, όταν ακολουθούν υψηλά φωνήεντα, ευνοείται η
ανάπτυξη του τελικού "ε". Το αποτέλεσµα αυτό φαινοµενικά δείχνει διαφορετικό σε
σχέση µε την επίδραση του ύψους φωνήεντος που είδαµε στην περίπτωση του τελικού
έρρινου των προκλιτικών. Ωστόσο, εξηγείται αν αναλύσουµε το ευρύτερο τεµαχιακό
περιβάλλον στο οποίο απαντάτο το τελικό έρρινο. Το 72% των ρηµάτων έχει φωνήεν /a/
πριν από το τελικό έρρινο κάτι που δεν ισχύει στα προκλιτικά. Έτσι η πλειοψηφία του
δείγµατος µε ρήµατα περιλαµβάνει ακολουθίες /...a(n)#Φ.../. Η Ανάλυση ∆ιακρίσεως µας
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αποκαλύπτει ότι στο παραπάνω φωνολογικό περιβάλλον, όταν το Φ είναι /a/ (δηλ.
εµφανίζεται το περιβάλλον /...a(n)#a.../), τότε το έρρινο τείνει να εξαφανιστεί. Η
φωνητική αυτή διαδικασία είναι φυσική, αφού το έρρινο µεταξύ δύο φωνηέντων τείνει να
πραγµατωθεί ως δευτερεύον χαρακτηριστικό άρθρωσης (ερρινοποίηση) και όχι ως
ξεχωριστό τεµάχιο. Έτσι φωνητικά παρουσιάζεται στο συγκεκριµένο περιβάλλον µια
ακολουθία όµοιων φωνηέντων ή οποία υπόκειται σε γενικότερες φωνολογικές
διαδικασίες απλοποίησης (όπως αποφυγής χασµωδίας κ.ά.) και οδηγεί τελικά στην
απλοποίηση της µεταλεξικής ακολουθίας µε συνακόλουθη αποβολή της ερρινότητας. Το
αποτέλεσµα ωστόσο δε διαταράσσει την ακολουθία τύπου συλλαβών, αφού καταλήγουµε
πάλι σε ακολουθίες ΣΦΣΦ. Αντίθετα, όταν ακολουθεί ψηλό φωνήεν, ο οµιλητής τείνει να
αναπτύξει τελικό "ε" µετά το έρρινο του ρήµατος. Η συγκεκριµένη τάση µπορεί να
εξηγηθεί µέσα από την αρθρωτική ευκολία που συνεπάγεται για τον οµιλητή η
συγκεκριµένη διαδικασία. ∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ρηµάτων
παρουσιάζουν προτελικό φωνήεν /a/, η ανάπτυξη ενός "ε" φαίνεται να προτιµάται, αφού
η γλώσσα, για να αρθρώσει το /e/ διανύει µικρότερο διάστηµα στον κάθετο άξονα. σε
σχέση µε την άρθρωση του /i/124.
2. Τελική Ηχηρότητα (Wilks' Lambda= 0,893, Μερικός Lambda= 0,984): Η ύπαρξη
ηχηρών τεµαχίων πριν από το τελικό έρρινο του ρήµατος ευνοεί την ανάπτυξη του
τελικού "ε". Η συγκεκριµένη τάση φαίνεται να επιβεβαιώνεται γενικότερα, αφού
εµφανίζεται να επηρεάζει την ποικιλία του τελικού έρρινου του ρήµατος και πριν από
άηχα κλειστά (βλ. 7.3.1).
3. Είδος Ρήµατος (Wilks' Lambda= 0,891, Μερικός Lambda= 0,986): Η ύπαρξη
συνδετικού ρήµατος ευνοεί την ανάπτυξη του τελικού "ε" γεγονός που εξηγείται µέσα
από την ευρύτερη τάση των συνδετικών ρηµάτων να εµφανίζουν ανοιχτές συλλαβές
αφού χρησιµοποιούνται συχνότερα και η άρθρωσή τους θα πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν ευκολότερη. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται γενικότερα, αφού τα συνδετικά
ρήµατα ευνοούν την ανάπτυξη του τελικού "ε" και όταν ακολουθούν σύµφωνα (βλ τις
αντίστοιχες στατιστικές αναλύσεις του τελικού έρρινου ρήµατος όταν ακολουθείται από
εξακολουθητικό).

7.3

Στατιστική ανάλυση των µεταβλητών ποικιλίας στις ακολουθίες
έρρινο + άηχο κλειστό
Η ποικιλία που εµφανίζεται στα ρήµατα έχει περισσότερες κατηγορίες από αυτές που

εµφανίζονται στα προκλιτικά. Ο λόγος είναι η ύπαρξη του τελικού "ε" το οποίο εµφανίζεται
σε υψηλά ποσοστά παράλληλα µε τις άλλες 4 κατηγορίες ποικιλίας (0n0v, 1n0v, 0n1v, 1n1v)
124

Από τα ψηλά φωνήεντα το /i/ εµφανίζεται ως επόµενο φωνήεν του τελικού έρρινου ρήµατος στο
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που εµφανίζονται και στα προκλιτικά. Το σύνολο της ποικιλίας του τελικού έρρινου, όπως
αυτό διαµορφώθηκε από το σύνολο των οµιλητών δίνεται στο ∆ιάγραµµα 26:
Ποικιλία στο τελικό έρρινο ρηµάτων πριν από άηχα κλειστά
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∆ιάγραµµα 26: Ποσοστά ποικιλίας του τελικού έρρινου ρηµάτων πριν από άηχο κλειστό
στο σύνολο των οµιλητών

7.3.1 Ενδογλωσσικοί περιορισµοί
Η

ανάλυση

αυτής

της

πολύπλοκης

δοµής

ποικιλίας

απαιτεί

τη

χρήση

πολυπαραγοντικών µεθόδων στατιστικής επεξεργασίας. Και εδώ θα χρησιµοποιηθεί η
Ανάλυση ∆ιακρίσεως σε συνδυασµό µε την πολύτιµη έκδοση του VARBRUL (MVARB), για
να αναλυθούν οι γλωσσικοί παράγοντες που πιθανώς ευνοούν ή περιορίζουν τις
συγκεκριµένες κατηγορίες ποικιλίας. Τα αποτελέσµατα της συνδυασµένης ανάλυσης δίνονται
στον Πίνακα 7 (Παράρτηµα 2). Οι παράγοντες που ανέδειξε ως σηµαντικότερους η Ανάλυση
∆ιακρίσεως σχετικά µε την ποικιλία που µαρτυρείται στις ακολουθίες τελικού έρρινου και
αρχικού άηχου κλειστού είναι κατά σειρά σπουδαιότητας οι παρακάτω:
1. Τόνος επόµενης λέξης (Wilks' Lambda= 0,803, Μερικός Lambda= 0,952): Η θέση
του τόνου της επόµενης λέξης φάνηκε να λειτουργεί ως ο σηµαντικότερος παράγοντας
ερµηνείας της παρατηρούµενης φωνητικής ποικιλίας. Η εµφάνιση του τόνου στην πρώτη
συλλαβή της επόµενης λέξης µετά το τελικό έρρινο του ρήµατος ευνοεί την αποβολή του
τελικού έρρινου του ρήµατος πριν από το άηχο κλειστό (κατηγορίες ποικιλίας 0n0v και
0n1v), καθώς και την εµφάνιση τελικού "ε". Το τελικό "ε" αναπτύσσεται για λόγους
συλλαβικής απλοποίησης. Η προτίµησή του πριν από αρχική τονισµένη συλλαβή µπορεί
να εξηγηθεί µέσα από την ίδια λογική που υφέρπει την αρχή της ελάχιστης προσπάθειας.
Η αρχική τονισµένη συλλαβή προϋποθέτει πολυπλοκότερη άρθρωση από την άτονη
οδηγώντας τον οµιλητή αντισταθµιστικά να επιλέξει την ανοιχτή συλλαβή µε τη
99,3% των περιπτώσεων γι'αυτό και θα περιορίσουµε τη συζήτηση µόνο σε αυτό.
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ανάπτυξη του τελικού "ε" και διευκολύνοντας έτσι την άρθρωση της όλης ακολουθίας.
Αυτή η ερµηνεία υποστηρίζεται και από την προτίµηση του συγκεκριµένου παράγοντα
στην αποβολή του τελικού έρρινου του ρήµατος, οδηγώντας στην απλούστευση των
συµφωνικών συµπλεγµάτων που δηµιουργούνται στα όρια λέξης.
2. Επόµενο σύµφωνο (Wilks' Lambda= 0,796, Μερικός Lambda= 0,960): Το είδος του
αρχικού άηχου κλειστού αναδεικνύεται ως ο δεύτερος σε σηµαντικότητα παράγοντας για
την ερµηνεία της παρατηρούµενης ποικιλίας. Το /p/ ευνοεί την ανάπτυξη του τελικού "ε".
Το /t/ αντίθετα ευνοεί την ανάπτυξη του τελικού έρρινου, ενώ το /k/ την περιορίζει. Η
συµπεριφορά των συµφώνων και στην περίπτωση αυτή ακολουθεί το σχήµα ποικιλίας
που συναντήσαµε, όταν εξετάσαµε την επίδραση ενδογλωσσικών παραγόντων στα τελικά
έρρινα των προκλιτικών, οδηγώντας µας στο συµπέρασµα ότι η παρατηρούµενη
επίδραση του είδους του συµφώνου έχει γενικότερη φωνητική αξία και καλύπτει το
σύνολο των ακολουθιών έρρινο + άηχο κλειστό, ανεξαρτήτως γραµµατικού
περιβάλλοντος.
Η διαφορά σε σχέση µε την ποικιλία των προκλιτικών έγκειται στην ύπαρξη µιας
επιπλέον κατηγορίας ποικιλίας, αυτής του τελικού "ε". Έτσι το /p/, ενώ στα προκλιτικά
ευνοεί την αποβολή του τελικού έρρινου, στην περίπτωση των ρηµάτων ευνοεί την
εµφάνιση του τελικού "ε". Αντίστοιχα το /k/, ενώ στα προκλιτικά ευνοεί την αποβολή
του τελικού έρρινου, στα ρήµατα εκτός από την αποβολή του τελικού έρρινου ευνοεί την
εµφάνιση του τελικού "ε". Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το τελικό "ε"
λειτουργεί ως φωνητικά εναλλακτική λύση, όταν υπάρχουν περιορισµοί αρθρωτικής
πολυπλοκότητας (ύπαρξη τελικού έρρινου) και η παρουσία του θα πρέπει να θεωρηθεί
διαδικασία διευκόλυνσης προτιµότερη από την αποβολή του τελικού έρρινου. Αν και
στις δύο περιπτώσεις καταλήγουµε µε ανοιχτή συλλαβή ΣΦ στο τέλος του ρήµατος, η
ανάπτυξη του τελικού "ε" προσφέρει το επιπλέον πλεονέκτηµα ότι διατηρεί ορατό και το
τελικό έρρινο του ρήµατος, το οποίο αποτελεί µορφολογικό σηµάδι µε διακριτική
ισχύ125.
3. Θέση τόνου στο ρήµα (Wilks' Lambda= 0,794 Μερικός Lambda= 0,963): Το πόσο
κοντά στο τελικό έρρινο βρίσκεται ο τόνος του ρήµατος αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για την ανάπτυξη ή όχι τελικού "ε". Τα οξύτονα και παροξύτονα ρήµατα
εµφανίζουν σηµαντικά µεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης τελικού "ε" από ό,τι τα
προπαροξύτονα. Η συγκεκριµένη συµπεριφορά εξηγείται µέσα από τη λειτουργία του
νόµου της τρισυλλαβίας. Με την ανάπτυξη του τελικού "ε" τίθεται µια επιπλέον συλλαβή
125

Π.χ. στους τύπους [xtipan] ~ [xtipa] το τελικό έρρινο διακρίνει το γ ενικό από το γ πληθυντικό
πρόσωπο. Έτσι σε πιθανή συµπλοκή του πρώτου τύπου µε κάποια λέξη που αρχίζει µε σύµφωνο ο
τύπος [xtipane#pisoplata] θα προτιµηθεί από τον [xtipa#pisoplata], αφού διατηρεί το µορφολογικό
σηµάδι ορατό.
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στο τέλος του ρήµατος η οποία θα προκαλούσε τονικές µεταβολές σύµφωνα µε τις
συνθήκες εφαρµογής του κανόνα της τρισυλλαβίας.
4. Τελική ηχηρότητα (Wilks' Lambda= 0,794 Μερικός Lambda= 0,963): Η παρουσία
εκτεταµένου αριθµού ηχηρών τεµαχίων στις τελικές συλλαβές του ρήµατος ευνοεί την
κατηγορία ποικιλίας (1n1v) . Η αυξηµένη παρουσία ηχηρότητας στο ρήµα αυξάνει τις
πιθανότητες διάδοσης της ηχηρότητας αυτής και στο αρχικό άηχο κλειστό της επόµενης
λέξης. Η συµπεριφορά του συγκεκριµένου παράγοντα διαφοροποιείται από εκείνη που
είχε στα προκλιτικά. Ενώ στα προκλιτικά η τελική ηχηρότητα πυροδοτούσε διαδικασίες
ανοµοίωσης κατά την ηχηρότητα, στο ρήµα ενισχύει την ηχηροποίηση. Η διαφορά αυτή
µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι το τελικό έρρινο των ρηµάτων είναι πολύ πιο
σταθερό σε σχέση µε το τελικό έρρινο των προκλιτικών. Η ύπαρξη τελικού έρρινου
λειτουργεί ως καταλύτης στη διάδοση της ηχηροποίησης και µας οδηγεί στη διατύπωση
της παρακάτω ερµηνευτικής διαπίστωσης: Όταν υπάρχει τελική ηχηρότητα και απαντά το
τελικό έρρινο οδηγούµαστε σε περιορισµό ως προς τη διάδοση της ηχηροποίησης, ενώ
όταν υπάρχει τελική ηχηρότητα και τελικό έρρινο, αντιµετωπίζουµε ενίσχυση της
διάδοσης της ηχηροποίησης.
5. Φωνήεν πριν το τελικό έρρινο του ρήµατος (Wilks' Lambda= 0,787 Μερικός
Lambda= 0,972): Στατιστικώς σηµαντικό εµφανίζεται και το είδος του φωνήεντος που
προηγείται του τελικού έρρινου του ρήµατος. Το /a/ ευνοεί την εµφάνιση τελικού
έρρινου, ενώ η ύπαρξη του /u/ την περιορίζει αυξάνοντας την πιθανότητα αποβολής του.
Και εδώ η ερµηνεία µπορεί να αναζητηθεί στην αρθρωτική ευκολία που συνεπάγονται οι
ακολουθίες /...an/ ~ /...un/. Η θέση της γλώσσας στην άρθρωση του /a/ είναι χαλαρή και
χαµηλά διευκολύνοντας την κίνηση της υπερώας προς τα κάτω έτσι ώστε να γίνει δυνατή
η έρρινη άρθρωση. Αντίθετα η άρθρωση του /u/ απαιτεί τη µετακίνηση της γλώσσας στο
πίσω µέρος της στοµατικής κοιλότητας στο µεγαλύτερο δυνατό ύψος φέρνοντάς την
κοντά στο χώρο κίνησης της υπερώας. Αυτή η γειτνίαση126 εν µέρει επηρεάζει τη
διατήρηση του τελικού έρρινου, αφού η παραγωγή του πριν από το /u/ παρουσιάζει
πρόσθετες δυσκολίες συγκριτικά τουλάχιστον µε εκείνες που αντιµετωπίζει η παραγωγή
του /a/. Επιπλέον στοιχεία από την εξέταση της συναρθρωτικής τάσης των φωνηέντων
από τους van den Heuvel, B. Cranen & T Rietveld (1996: 113) δείχνουν ότι το /u/
παρουσιάζει το µεγαλύτερο βαθµό συνάρθρωσης µε το επόµενο έρρινο σε σχέση µε τα
υπόλοιπα φωνήεντα. Έτσι το έρρινο µετά το /u/ τείνει να αποβάλλεται και να
αντικαθιστάται µε κάποια ερρινοποίηση στο /u/ γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη
ποσοτική ανάλυση των δεδοµένων µας.

126

Ο συγκεκριµένος αυτός περιορισµός έχει ευρύτερη βάση και θεωρείται καθολικός στη γλώσσα
(Tobin 1997: 65, Davis 1987: 42).
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6. Συντακτική σχέση επόµενης λέξης (Wilks' Lambda= 0,774 Μερικός Lambda=
0,989): Η συντακτική σχέση που υπάρχει µεταξύ του ρήµατος και της λέξης που
ακολουθεί αποτελεί στατιστικώς σηµαντικό παράγοντα καθορισµού της υπό εξέταση
ποικιλίας. Η εξέταση των "βαρών" που υπολογίστηκαν για κάθε ξεχωριστή τιµή της
µεταβλητής "Συντακτική σχέση" δείχνει ότι διαφορετικές συντακτικές σχέσεις ευνοούν
διαφορετικές κατηγορίες ποικιλίας. Πιο συγκεκριµένα, έχουµε: α) Επιρρηµατικός
προσδιορισµός: όταν η επόµενη λέξη που ακολουθεί λειτουργεί ως επιρρηµατικός
προσδιορισµός ευνοείται η κατηγορία της απλής ηχηροποίησης (0n1v) β) Αντικείµενο: οι
λέξεις που λειτουργούν ως αντικείµενα στο δείγµα µας ευνοούν τον περιορισµό της
ηχηρότητας γ) Υποκείµενο: οι λέξεις που αποτελούν υποκείµενα των ρηµάτων
χαρακτηρίζονται από την τάση της απλής ηχηροποίησης και τον περιορισµό της χρήσης
του τελικού "ε" δ) Κατηγορούµενο: οι λέξεις που λειτουργούν ως κατηγορούµενα
αποκλείουν την ηχηροποίηση ε) Βοηθητικό ρήµα: όταν το ρήµα ανήκει στα βοηθητικά
και η επόµενη λέξη είναι "απαρέµφατο" (έχουµε δηλ. περιφραστικό σχηµατισµό κάποιου
χρόνου) τότε ευνοείται η ηχηροποίηση (κατηγορίες ποικιλίας 0n1v,1n1v) στ)
∆ευτερεύουσα πρόταση: Στην περίπτωση που το ρήµα ακολουθείται από σύνδεσµο που
εισάγει δευτερεύουσα πρόταση τότε διατηρείται το τελικό έρρινο µε συνακόλουθη
ηχηροποίηση του άηχου κλειστού του συνδέσµου (κατηγορία ποικιλίας 1n1v), στην
περίπτωση αυτή ευνοείται επίσης η ανάπτυξη του τελικού "ε".
Ακολουθώντας την ερευνητική µεθοδολογία που χρησιµοποιήσαµε και στην
ανάλυση της ποικιλίας των προκλιτικών εξετάσαµε ξεχωριστά την επίδραση των
ενδογλωσσικών παραγόντων στη διαδικασία της διατήρησης του τελικού έρρινου και την
ηχηροποίηση. Επειδή η ποικιλία στο τελικό έρρινο του ρήµατος περιλαµβάνει την ανάπτυξη
του τελικού "ε" οι συνολικές κατηγορίες ποικιλίας γίνονται τρεις (βλ. 4.4.3.1) µε την
ακόλουθη κωδικοποίηση: 0=αποβολή τελικού έρρινου/έλλειψη ηχηροποίησης 1= διατήρηση
τελικού έρρινου/ηχηροποίηση, 2= ανάπτυξη τελικού "ε".
Η ύπαρξη τριών κατηγοριών ποικιλίας απαγορεύει τη χρήση Λογιστικής
Παλινδρόµησης και µας οδηγεί στη χρήση της Ανάλυσης ∆ιακρίσεως. Τα "βάρη" των τιµών
που έχει κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή υπολογίστηκαν µε την ειδική έκδοση του VARBRUL
(TVARB) που χειρίζεται εξαρτηµένες µεταβλητές µε 3 κατηγορίες ποικιλίας. Τα
αποτελέσµατα των αναλύσεων µε εξαρτηµένη µεταβλητή την ηχηροποίηση δίνονται στον
Πίνακα 7α (Παράρτηµα 2). Η Ανάλυση ∆ιακρίσεως επέλεξε ως στατιστικώς σηµαντικές για
τον καθορισµό της ηχηροποίησης και της ανάπτυξης του τελικού "ε" κατά σειρά
σπουδαιότητας, τις εξής ανεξάρτητες µεταβλητές:
1. Τόνος επόµενης λέξης (Wilks' Lambda= 0,856, Μερικός Lambda= 0,954): Η θέση
τόνου της λέξης που ακολουθεί το τελικό έρρινο του ρήµατος είναι ο σηµαντικότερος
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παράγοντας καθορισµού της εξεταζόµενης ποικιλίας. Η ύπαρξη τόνου στην πρώτη
συλλαβή της λέξης αυξάνει την πιθανότητα εµφάνισης τελικού "ε" στο ρήµα,
απλοποιώντας τη συλλαβική δοµή των ακολουθιών που σχηµατίζονται στα όρια των
λέξεων.
2. Επόµενο σύµφωνο (Wilks' Lambda= 0,796, Μερικός Lambda= 0,960): Το είδος του
επόµενου συµφώνου επηρεάζει τη διαδικασία της ηχηροποίησης µε στατιστικώς
σηµαντικό τρόπο. Το /p/ και το /k/ ενισχύουν την ανάπτυξη του τελικού "ε" στο ρήµα,
ενώ το /t/ ευνοεί την εφαρµογή του κανόνα της ηχηροποίησης. Στην περίπτωση του
είδους των συµφώνων σηµαντικό ρόλο παίζει η συνεξέταση της συµπεριφοράς τους στη
διατήρηση του τελικού έρρινου. Έτσι η προτίµηση που παρουσιάζει το οδοντικό
σύµφωνο στην ηχηροποίηση γίνεται περισσότερο κατανοητή όταν συνδυαστεί µε την
προτίµηση του ίδιου συµφώνου για τη διατήρηση του έρρινου. Η συνδυασµένη εξέταση
των δύο διαδικασιών µας αποκαλύπτει ότι η εύνοια της ηχηροποίησης έρχεται ως
αποτέλεσµα της αυξηµένης παρουσίας του τελικού έρρινου και δε σχετίζεται µε την ίδια
τη φύση του συµφώνου.
3. Θέση τόνου στο ρήµα (Wilks' Lambda= 0,847, Μερικός Lambda= 0,964): Η θέση
του τόνου στο ρήµα καθορίζει την εµφάνιση του τελικού "ε", όπως είδαµε και στη
συνδυαστική ανάλυση όλων των κατηγοριών της παρατηρούµενης ποικιλίας.
4. Συντακτική σχέση της επόµενης λέξης (Wilks' Lambda= 0,826, Μερικός Lambda=
0,989): Η συντακτική λειτουργία των λέξεων στην πρόταση καθορίζει εν µέρει την
παρατηρούµενη ποικιλία. Ειδικότερα παρατηρείται η εξής ιεραρχία στους όρους της
πρότασης σε σχέση µε την ηχηροποίηση και την ανάπτυξη του τελικού "ε": α)
Επιρρηµατικός προσδιορισµός: ευνοείται η ανάπτυξη τελικού "ε" και ο περιορισµός της
ηχηροποίησης β) Αντικείµενο: αποκλείεται η ηχηροποίηση γ) Υποκείµενο: ευνοείται η
ηχηροποίηση δ) Κατηγορούµενο: Αποκλείεται η ηχηροποίηση ε) Βοηθητικό ρήµα:
Ευνοείται η ηχηροποίηση στ) ∆ευτερεύουσα πρόταση: ευνοείται η ανάπτυξης του
τελικού "ε".
Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι η συντακτική δοµή της πρότασης
επικοινωνεί µε το φωνολογικό τµήµα της γλώσσας και το χρησιµοποιεί, για να διακρίνει
συντακτικές δοµές. Οι πιο χαλαρές σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ του ρήµατος και
των συνδέσµων που εισάγουν µια δευτερεύουσα πρόταση εκφράζονται µε την εύνοια
ανάπτυξης τελικού "ε" στα όρια του ρήµατος και του ακόλουθου συνδέσµου. Αντιθέτως,
όσον αφορά τη διαδικασία της ηχηροποίησης οι στενές συντακτικές σχέσεις
(υποκείµενο, αντικείµενο, κατηγορούµενο, βοηθητικό ρήµα) "σηµαδεύονται" µε τη
χρήση ή τον αποκλεισµό του διακριτικού χαρακτηριστικού της ηχηρότητας. Επίσης,
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ηχηροποίηση

του

Υποκειµένου

και

όχι

του

Αντικειµένου

ενδεχοµένως

να

ανταποκρίνεται στην προτεινόµενη διάταξη των όρων της πρότασης (Ρ - Υ - Α) στη ΝΕ.
5. Τελική ηχηρότητα (Wilks' Lambda= 0,824, Μερικός Lambda= 0,990): Η ύπαρξη
αυξηµένης ηχηρότητας στο τέλος του ρήµατος ενισχύει την πιθανότητα εφαρµογής του
κανόνα της ηχηροποίησης σε συµφωνία µε τα φυσικά χαρακτηριστικά διάδοσης του
συγκεκριµένου φωνητικού χαρακτηριστικού.
Με τη βοήθεια της Ανάλυσης ∆ιακρίσεως αναλύθηκε ξεχωριστά η επίδραση των
ενδογλωσσικών µεταβλητών στην εξαρτηµένη µεταβλητή της διατήρησης του τελικού
έρρινου και της ανάπτυξης του τελικού "ε".. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακα 7β
(Παράρτηµα 2). Η ανάλυση διακρίσεως ανέδειξε κατά σειρά σπουδαιότητας τους
ακόλουθους ενδογλωσσικούς παράγοντες:
1. Τόνος επόµενης λέξης (Wilks' Lambda= 0,873, Μερικός Lambda= 0,969): Όταν η
επόµενη λέξη τονίζεται στην πρώτη συλλαβή ευνοείται η εµφάνιση τελικού "ε" γεγονός
που εξηγείται µέσα από τις διαδικασίες απλοποίησης της συλλαβικής δοµής στα λεξικά
όρια που εµφανίζεται η ποικιλία. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη επίδραση εµφανίζεται
και όταν εξετάζουµε τον κανόνα της ηχηροποίησης ξεχωριστά δείχνει ότι έχει γενικότερη
ισχύ ως προς την εµφάνιση του τελικού "ε".
2. Θέση τόνου στο ρήµα (Wilks' Lambda= 0,872, Μερικός Lambda= 0,969): Η θέση
τόνου του ρήµατος καθορίζει την εµφάνιση του τελικού "ε" σε αλληλεπίδραση µε τον
κανόνα της τρισυλλαβίας (βλ. και το σχολιασµό της επίδρασης του σχετικού παράγοντα
στη συνδυαστική ανάλυση µε εξαρτηµένη µεταβλητή που περιείχε όλες τις κατηγορίες
ποικιλίας).
3. Επόµενο σύµφωνο (Wilks' Lambda= 0,871, Μερικός Lambda= 0,971): Η επίδραση
του

είδους

συµφώνου

στην

εξεταζόµενη

ποικιλία

ακολουθεί

τα

γενικότερα

συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εξέταση του συγκεκριµένου παράγοντα µε
εξαρτηµένη µεταβλητή το σύνολο των κατηγοριών ποικιλίας. Το /p/ ενισχύει την
ανάπτυξη του τελικού "ε", το "t" ενισχύει την πιθανότητα διατήρησης του τελικού
έρρινου, ενώ το "k" αυξάνει τις πιθανότητες αποβολής του και παράλληλα ευνοεί την
εµφάνιση του τελικού "ε". Η ερµηνεία της συγκεκριµένης συµπεριφοράς έχει δοθεί ήδη
στο σχολιασµό της επίδρασης του συγκεκριµένου παράγοντα στο σύνολο των
κατηγοριών της παρατηρούµενης ποικιλίας.
4. Φωνήεν πριν από το τελικό έρρινο του ρήµατος (Wilks' Lambda= 0,868, Μερικός
Lambda= 0,974): Η εύνοια του /a/ στη διατήρηση του τελικού έρρινου του ρήµατος σε
σχέση µε το /u/ δόθηκε στο σχολιασµό της επίδρασης του συγκεκριµένου παράγοντα στο
σύνολο των κατηγοριών της παρατηρούµενης ποικιλίας.
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5. Τελική Ηχηρότητα (Wilks' Lambda= 0,859, Μερικός Lambda= 0,984): Η ύπαρξη
ηχηρών τεµαχίων πριν από το τελικό έρρινο του ρήµατος αυξάνει τις πιθανότητες
διατήρησης του ή εναλλακτικά, αυξάνει τις πιθανότητες ανάπτυξης ενός τελικού "ε". Η
συγκεκριµένη

συµπεριφορά

ερµηνεύεται,

όταν

συνεξεταστεί

η

επίδραση

του

συγκεκριµένου παράγοντα στη διαδικασία της ηχηροποίησης. Η συνδυασµένη εξέταση
αποκαλύπτει ότι η διατήρηση του τελικού έρρινου λειτουργεί καταλυτικά ως φορέας
διάδοσης της ηχηρότητας στα επόµενα τεµάχια, ενώ η αποβολή του συνεπάγεται τον
περιορισµό της διάδοσής της.
6. Συντακτική σχέση της επόµενης λέξης (Wilks' Lambda= 0,851, Μερικός Lambda=
0,993): Η συντακτική σχέση του ρήµατος µε την επόµενη λέξη καθορίζει εν µέρει την
ποικιλία ως προς τη διατήρηση του τελικού έρρινου και την ανάπτυξη τελικού "ε". Όπως
και στην εξέταση της ηχηροποίησης, η διατήρηση του τελικού έρρινου φαίνεται να
παρουσιάζει συγκεκριµένη ταυτότητα. Η εξέταση των σχετικών "βαρών" δείχνει ότι το
αντικείµενο, το κατηγορούµενο και ο επιρρηµατικός προσδιορισµός ευνοούν την
αποβολή του τελικού έρρινου. Αντίθετα το υποκείµενο την ευνοεί, ενώ το βοηθητικό
ρήµα και η δευτερεύουσα πρόταση ευνοούν την ανάπτυξη τελικού "ε".
Η συµπεριφορά των συγκεκριµένων συντακτικών σχέσεων σχετίζεται µε την ποικιλία
που εµφανίζουν στον κανόνα της ηχηροποίησης. Η συνδυαστική εξέτασή τους
αποκαλύπτει ότι η διατήρηση του τελικού έρρινου και η ηχηροποίηση λειτουργούν
ευθέως ανάλογα. Οι συντακτικές σχέσεις που ευνοούν τον περιορισµό της ηχηροποίηση
(επιρρηµατικός προσδιορισµός, αντικείµενο, κατηγορούµενο) ευνοούν ταυτόχρονα την
αποβολή του έρρινου, ενώ αντίθετα, το υποκείµενο ευνοεί ταυτόχρονα τη διατήρηση του
τελικού έρρινου και την ηχηροποίηση.

7.3.2 Εξωγλωσσικοί παράγοντες
Για την ανάλυση των εξωγλωσσικών παραγόντων χρησιµοποιήθηκε η Ανάλυση
∆ιακρίσεως. Επειδή τα αποτελέσµατα των ξεχωριστών αναλύσεων µε εξαρτηµένες
µεταβλητές ξεχωριστά α) το σύνολο κατηγοριών ποικιλίας στα άηχα κλειστά β) τη διατήρηση
του τελικού έρρινου γ) την ηχηροποίηση του άηχου κλειστού έδωσαν ταυτόσηµα
αποτελέσµατα θα παραθέσουµε µόνο τα αποτελέσµατα από την ανάλυση µε εξαρτηµένη
µεταβλητή το σύνολο των κατηγοριών ποικιλίας, αφού µε τη µεταβλητή αυτή καλύπτεται το
σύνολο της ποικιλίας. Τα αποτελέσµατα της σχετικής Ανάλυσης ∆ιακρίσεως δίνονται στον
Πίνακα 8 (Παράρτηµα 2). Η Ανάλυση ∆ιακρίσεως ανέδειξε και τις τρεις εξωγλωσσικές
µεταβλητές ως στατιστικώς σηµαντικές στην ποικιλία που παρουσιάζει το τελικό έρρινο του
ρήµατος και το αρχικό άηχο κλειστό της επόµενης λέξης:
1. Ταξικός δείκτης: (Wilks' Lambda= 0,953 Μερικός Lambda= 0,948): Ο ταξικός
δείκτης συσχετίστηκε µε την παρατηρούµενη ποικιλία παρουσιάζοντας για κάθε µία από
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τις τιµές του διαφορετικές προτιµήσεις. Οι οµιλητές µε τη χαµηλότερη τιµή του δείκτη
ευνοούν την εφαρµογή του κανόνα της ηχηροποίησης. Αντίθετα, οι οµιλητές που έχουν
τη µέση τιµή του δείκτη παρουσιάζουν µια πιο οµοιόµορφη κατανοµή στις διάφορες
κατηγορίες ποικιλίας δείχνοντας κάποια µικρή προτίµηση στην ανάπτυξη του τελικού
"ε". Οι οµιλητές που ανήκουν στην οµάδα µε τη µεγαλύτερη τιµή του ταξικού δείκτη
παρουσιάζουν αντίθετες τάσεις µε αυτές των οµιλητών µε χαµηλό δείκτη, εµποδίζοντας
τη λειτουργία της ηχηροποίησης και ευνοώντας τις κατηγορίες ποικιλίας (0n0v) και
(1n0v). Η διαστρωµάτωση αυτή δείχνει ότι η γλωσσική µεταβλητή που παρουσιάζει τις
ισχυρότερες κοινωνιογλωσσολογικές συσχετίσεις είναι αυτή της ηχηροποίησης. Η
εφαρµογή της υιοθετείται από τα άτοµα µε χαµηλό ταξικό δείκτη, ενώ ο περιορισµός της
επιλέγεται από τα άτοµα µε τη ψηλότερη τιµή στον αντίστοιχο δείκτη γεγονός που
παρατηρήθηκε και στην ανάλυση της ποικιλίας των προκλιτικών.
2. Φύλο: (Wilks' Lambda= 0,923 Μερικός Lambda= 0,979): Η εξέταση των σχετικών
"βαρών" έδειξε ότι οι άνδρες παρουσιάζουν κάποια προτίµηση στις ηχηροποιηµένες
προφορές (κατηγορίες 0n1v και 1n1v). Αντίθετα, οι γυναίκες παρουσιάζουν την αντίθετη
τάση ευνοώντας τη χρήση µη ηχηροποιηµένων προφορών (κατηγορίες ποικιλίας 0n0v και
1n0v). ∆εδοµένου ότι οι γυναίκες γενικότερα τείνουν να χρησιµοποιούν περισσότερο
τους γλωσσικούς τύπους κύρους (ενδ. Fasold 1990: 92) και δεδοµένης της σχέσης του
ταξικού δείκτη που είδαµε παραπάνω µε την ηχηροποίηση συνάγουµε το συµπέρασµα ότι
ο περιορισµός της ηχηροποίησης στα όρια του τελικού έρρινου του ρήµατος αποτελεί
ενδείκτη γλωσσικού κύρους.
3. Ηλικία: (Wilks' Lambda= 0,917 Μερικός Lambda= 0,985): Και η ηλικία των
οµιλητών παρουσιάζει στατιστικώς σηµαντική σχέση µε την εξεταζόµενη ποικιλία. Η
πρώτη ηλικιακή οµάδα εµφανίζει προτίµηση στην απλή ηχηροποίηση (0n1v) και τη
διατήρηση του τελικού έρρινου µε συνακόλουθη ηχηροποίηση (1n1v). Η δεύτερη
ηλικιακή οµάδα παρουσιάζει προτίµηση στην αποβολή του τελικού έρρινου, ενώ οι
οµιλητές της τρίτης ηλικιακής οµάδας ευνοούν την ανάπτυξη του τελικού "ε". Η
ηλικιακή κατανοµή της ποικιλίας υποδηλώνει ότι πιθανόν να βρισκόµαστε στην αρχή
µιας φωνητικής αλλαγής κατά την οποία το τελικό έρρινο του ρήµατος αρχίζει να
αντικαθίσταται βαθµιαία και η παρουσία του να γίνεται αισθητή µέσω της ηχηροποίησης.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, εάν βέβαια διαδοθεί στο σύνολο της γλωσσικής
κοινότητας, οι ακολουθίες τελικού έρρινου και άηχου συµφώνου θα εξισορροπήσουν τα
ποσοστά ποικιλίας τους. Ενώ τώρα η παρουσία τελικού έρρινου στα ρήµατα είναι
σηµαντικά ψηλότερη (26,9%) σε σχέση µε εκείνη των προκλιτικών,127 (17,7%) µέσω της
127

Τα ποσοστά που αναφέρονται είναι µέσοι όροι. ∆εδοµένου ότι τα προκλιτικά περιλαµβάνουν στην
ουσία δύο ξεχωριστές οµάδες µε εντελώς διαφορετική συµπεριφορά, η κατανοµή της ποικιλία του
τελικού έρρινου του ρήµατος στην πρώτη ηλικιακή οµάδα δείχνει να ακολουθεί περισσότερο την
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παραπάνω πιθανής εξέλιξης τα ποσοστά µπορεί να εξισωθούν δίνοντας τέλος στην
ασυµµετρία κατανοµής που υπάρχει στην παρούσα φωνητική πραγµατικότητα της ΝΕ.

7.3.3 Υφολογική διαστρωµάτωση
Η ανάλυση της τυπικής παραγωγής λόγου αποκάλυψε µια έντονη υφολογική
διαφοροποίηση, τόσο στη διατήρηση του τελικού έρρινου, όσο και στην ηχηροποίηση. Αυτή
η πολωτική συµπεριφορά των δύο διαδικασιών συνοδεύεται από µια απόλυτη εξάλειψη της
ανάπτυξης του τελικού -ε στις εκφωνήσεις τυπικού υφολογικού επιπέδου. Και οι δύο
διαδικασίες εµφανίζουν αντίστροφη τάση από αυτή που παρουσιάζεται στα δεδοµένα της
φυσικής οµιλίας, όπως φαίνεται και στα παρακάτω διαγράµµατα:
Συγκριτικό διάγραµµα διατήρησης τελικού έρρινου ρήµατος πριν από
άηχο κλειστό σε διαφορετικά υφολογικά επίπεδα
(Σύνολο οµιλητών)
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Λίστα

∆ιάγραµµα 27: Υφολογική διαφοροποίηση χρήσης του τελικού έρρινου των ρηµάτων
πριν από άηχα κλειστά

οµάδα προκλιτικών µε την υψηλή ηχηροποίηση και την αποβολή του τελικού έρρινου. Εκεί στηρίζεται
η πρόβλεψη ότι αν τα ποσοστά ποικιλίας των νέων οµιλητών αποτελούν την αποτύπωση µιας νέας
φωνητικής πραγµατικότητας τότε υπάρχει σύγκλιση µε τη µορφή ποικιλίας που εµφανίζεται από τη
συγκεκριµένη οµάδα προκλιτικών.

167

Συγκριτικό διάγραµµα ηχηροποίησης στα όρια τελικού έρρινου ρήµατος και άηχου κλε
σε διαφορετικά υφολογικά επίπεδα
(Σύνολο οµιλητών)
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∆ιάγραµµα 28: Υφολογική διαφοροποίηση της ηχηροποίησης των άηχων κλειστών από
επίδραση του τελικού έρρινου των ρηµάτων
Η εξέταση των παραπάνω δεδοµένων µε το µη παραµετρικό Mann-Whitney
αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική υφολογική διαφοροποίηση και στις δύο
διαδικασίες (∆ιατήρηση τελικού έρρινου U= 9, Zadj= -4,29, p= 0,000, Ηχηροποίηση U= 24,
Zadj= -3,67, p= 0,000). Όπως στην περίπτωση των προκλιτικών, έτσι και στις ακολουθίες
τελικού έρρινου ρήµατος και άηχου κλειστού κατά την τυπική παραγωγή λόγου, εµφανίζεται
αύξηση ως προς τη διατήρηση του τελικού έρρινου και περιορισµό της ηχηροποίησης µε
αποτέλεσµα την παραγωγή λόγου µε αντιστοίχηση 1:1 µε την ορθογραφική της
αντιπροσώπευση.

7.4

Στατιστική ανάλυση των µεταβλητών ποικιλίας στις ακολουθίες
έρρινο + εξακολουθητικό
Η εξέταση της ποικιλίας του τελικού έρρινου των ρηµάτων πριν από εξακολουθητικό

δείχνει µια αυξηµένη τάση αποβολής του τελικού έρρινου και ανάπτυξης του τελικού "ε". Η
κατανοµή της συγκεκριµένης ποικιλίας στο σύνολο των οµιλητών του δείγµατός δίνεται στο
παρακάτω διάγραµµα:
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Ποσοστά ποικιλίας του τελικού έρρινου των ρηµάτων πριν από εξακολουθητικά
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∆ιάγραµµα 29: Ποσοστά ποικιλίας του τελικού έρρινου ρηµάτων πριν από
εξακολουθητικό στο σύνολο των οµιλητών
Η εξέταση των συνολικών ποσοστών της ποικιλίας δείχνει και εδώ την ανάπτυξη του
τελικού "ε" ως τη πιο συχνή φωνολογική διαδικασία στο συγκεκριµένο περιβάλλον.

7.4.1 Ενδογλωσσικοί παράγοντες
Η εξέταση της ποικιλίας του τελικού έρρινου και εξακολουθητικού συµφώνου στις
περιπτώσεις αυτές στηρίχθηκε στην ίδια µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε κατά την ανάλυση της
προηγούµενης περίπτωσης (βλ. 7.3). Επειδή η εξαρτηµένη µεταβλητή περιείχε τρεις
κατηγορίες ποικιλίας (0= αποβολή τελικού έρρινου 1= διατήρηση τελικού έρρινου 2=
ανάπτυξη τελικού "ε") επιλέχθηκε και εδώ ο συνδυασµός της ανάλυσης διακρίσεως µε την
ειδική έκδοση του VARBRUL (TVARB). Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δίνονται στον
Πίνακα 9 (Παράρτηµα 2). Η Ανάλυση ∆ιακρίσεως ανέδειξε τους παρακάτω στατιστικώς
σηµαντικούς παράγοντες κατά σειρά σπουδαιότητας:
1. Αρχικό έρρινο (Wilks' Lambda= 0,864, Μερικός Lambda= 0,918): Ο σηµαντικότερος
ενδογλωσσικός παράγοντας καθορισµού της ποικιλίας στα όρια του τελικού έρρινου του
ρήµατος και του αρχικού εξακολουθητικού συµφώνου είναι η ύπαρξη αρχικού έρρινου
συµφώνου. Όπως και στην ανάλυση των προκλιτικών, η ύπαρξη αρχικού έρρινου
εµποδίζει τη διατήρηση του τελικού έρρινου και δευτερευόντως ευνοεί την ανάπτυξη του
τελικού "ε". Η ερµηνεία στηρίζεται, όπως και στην περίπτωση των προκλιτικών στο
φωνοτακτικό περιορισµό που επιβάλλει το φωνολογικό σύστηµα της ΝΕ στις φωνητικές
ακολουθίες όµοιων φωνηέντων.
2. Θέση τόνου στο ρήµα (Wilks' Lambda= 0,838, Μερικός Lambda= 0,946): Η θέση
που τονίζεται το ρήµα καθορίζει την εµφάνιση του τελικού "ε". Η αλληλεπίδραση µε το
νόµο της τρισυλλαβίας ερµηνεύει τη σηµασία του συγκεκριµένου παράγοντα, ο οποίος
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εµφανίζεται και στην ποικιλία που σχετίζεται µε την ακολουθία τελικό έρρινο και άηχο
κλειστό.
3. Τόνος επόµενης λέξης (Wilks' Lambda= 0,809, Μερικός Lambda= 0,980): Όταν η
επόµενη λέξη τονίζεται τότε ευνοείται η ανάπτυξη του τελικού "ε". Αυτό είναι
αναµενόµενο αν εξετάσουµε τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα µέσα από την αρχή της
ελάχιστης προσπάθειας. Ο συνδυασµός αρχικού τόνου και σύνθετης συλλαβικής δοµής
απαιτεί µεγαλύτερη προσπάθεια για τον οµιλητή σε σχέση µε την ανάπτυξη ενός τελικού
"ε" που δηµιουργεί ακολουθία ανοιχτών συλλαβών. Η τελευταία λύση είναι αρθρωτικά
ευκολότερη και ευνοείται κατά την παραγωγή οµιλίας.
4. Είδος ρήµατος (Wilks' Lambda= 0,809, Μερικός Lambda= 0,980): Το είδος του
ρήµατος (αν το ρήµα είναι συνδετικό ή όχι) καθορίζει εν µέρει την παρατηρούµενη
ποικιλία. Το συνδετικό ρήµα ευνοεί την ανάπτυξη του τελικού "ε" γεγονός που εξηγείται
µέσα από τη συχνότητα χρήσης του. Επειδή το συνδετικό ρήµα χρησιµοποιείται µε
µεγάλη συχνότητα128 στον προφορικό λόγο το τελικό του έρρινο συµπληρώνεται από ένα
τελικό "ε" απλοποιώντας την άρθρωση της τελικής του συλλαβής µε την αρχική της
λέξης που ακολουθεί (βλ και την ανάλυση του ίδιου παράγοντα για το τελικό έρρινο
ρήµατος πριν από φωνήεν).
5. Αρχικό συµφωνικό σύµπλεγµα (Wilks' Lambda= 0,805, Μερικός Lambda= 0,985):
Η ύπαρξη αρχικού συµφωνικού συµπλέγµατος ευνοεί την αποβολή του τελικού έρρινου.
Και αυτή η τάση ερµηνεύεται µέσα από την αρχή της ελάχιστης προσπάθειας. Η
ακολουθία τελικού έρρινου και αρχικού συµφωνικού συµπλέγµατος δηµιουργεί ένα
τρισυµφωνικό σύµπλεγµα στα όρια των λέξεων που απαιτεί ιδιαίτερη αρθρωτική
προσπάθεια εκ µέρους του οµιλητή. Η ανάπτυξη του τελικού "ε" διευκολύνει την
άρθρωση της ακολουθίας, αφού µετατρέπει την κλειστή τελική συλλαβή του ρήµατος σε
ανοιχτή ακολουθούµενη από ένα δισυµφωνικό σύµπλεγµα.

7.4.2 Εξωγλωσσικοί παράγοντες
Η εξέταση των εξωγλωσσικών παραγόντων έγινε µε Ανάλυση ∆ιακρίσεως. Τα
αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακα 10 (Παράρτηµα 2). Η Ανάλυση ∆ιακρίσεως ανέδειξε
και τις τρεις εξωγλωσσικές µεταβλητές ως στατιστικώς σηµαντικές στην ποικιλία που
παρουσιάζει το τελικό έρρινο του ρήµατος και το αρχικό εξακολουθητικό της επόµενης
λέξης:
1. Φύλο: (Wilks' Lambda= 0,973 Μερικός Lambda= 0,988): Η εξέταση των σχετικών
"βαρών" έδειξε ότι οι άνδρες παρουσιάζουν κάποια προτίµηση στη διατήρηση του
τελικού έρρινου, ενώ, οι γυναίκες ευνοούν την ανάπτυξη του τελικού "ε".
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2. Ηλικία: (Wilks' Lambda= 0,970 Μερικός Lambda= 0,991): Οι οµιλητές της πρώτης
ηλικιακής οµάδας δείχνουν προτίµηση στη διατήρηση του τελικού έρρινου σε αντίθεση
µε τους οµιλητές της δεύτερης που ευνοούν την αποβολή του. Οι οµιλητές της τρίτης
ηλικιακής οµάδας ευνοούν την ανάπτυξη του τελικού "ε". Την ίδια ηλικιακή κατανοµή
συναντήσαµε κατά την εξέταση της αποβολής του τελικού έρρινου πριν από άηχο
κλειστό γεγονός που υποδηλώνει ότι η παρατηρούµενη σχέση µεταξύ ηλικίας και
αποβολής τελικού έρρινου ρήµατος δε ρυθµίζεται από το άµεσο φωνητικό περιβάλλον,
αλλά έχει γενικότερη ισχύ.

7.4.3 Υφολογική διαστρωµάτωση
Όπως στην περίπτωση των άηχων κλειστών έτσι και µε τα δεδοµένα των
εξακολουθητικών το σύνολο των οµιλητών παρουσίασε υψηλότερα ποσοστά διατήρησης του
τελικού έρρινου του ρήµατος, όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 30:
Συγκριτικό διάγραµµα διατήρησης τελικού έρρινου ρηµάτων
πριν από εξακολουθητικό σύµφωνο
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∆ιάγραµµα 30: Υφολογική διαφοροποίηση της διατήρησης του τελικού έρρινου των
ρηµάτων πριν από εξακολουθητικό.
Η εξέταση του παραπάνω διαγράµµατος δείχνει το µέγεθος της υφολογικής
εξάρτησης των υπό εξέταση διαδικασιών. Η ανάλυση των δεδοµένων µε το µη παραµετρικό
Mann-Whitney έδειξε στατιστικώς σηµαντική υφολογική διαφοροποίηση (U= 0, Zadj= -4,66,
p= 0,000) επιβεβαιώνοντας την υφολογική εξάρτηση της εξεταζόµενης µεταβλητής. Όπως
και για την περίπτωση των άηχων κλειστών έτσι και εδώ το τελικό έρρινο διατηρείται σε
υψηλά επίπεδα δείχνοντας ότι η προσεγµένη οµιλία οδηγεί γενικότερα τον οµιλητή σε
"τεµαχιακές"

προφορές

που

γενικότερα

αντιπροσωπεύουν

µεγαλύτερη

προσπάθεια

κωδικοποίησης από πλευράς του οµιλητή.
128

Οι διάφορες µορφές του συνδετικού ρήµατος αποτελούν κατά µέσο όρο το 24,4% του συνόλου των
ρηµάτων που παράγουν οι οµιλητές και εµφανίζονται µε µέση συχνότητα 1 τύπο το λεπτό.
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7.5

Αλληλεπίδραση εξωγλωσσικών παραγόντων

7.5.1 Αλληλεπίδραση φύλου-ηλικίας-ταξικού δείκτη στη διατήρηση του
τελικού έρρινου πριν από άηχο κλειστό
Το τελικό έρρινο των ρηµάτων παρουσίασε εξάρτηση και από τους 3 εξωγλωσσικούς
παράγοντες. Ο έλεγχος της αλληλεπίδρασής τους έγινε µε τον υπολογισµό των µεταβλητών
ΦΗΤ, ΦΗ, ΦΤ και ΗΤ (Παράρτηµα 3, Πίνακας 4α). Τα συµπεράσµατα από την εξέταση της
κάθε µεταβλητής ξεχωριστά δίνονται παρακάτω:
1. ΦΗΤ: Η εξέταση των στατιστικών "βαρών" δείχνει ότι: α) Οι άντρες της 3ης ηλικιακής
οµάδας µαζί µε τις γυναίκες της 1ης ηλικιακής οµάδας ευνοούν τη χρήση του τελικού
"ε". β) Οι άντρες µε υψηλό ταξικό δείκτη ευνοούν την αποβολή του τελικού έρρινου γ)
Οι γυναίκες της 2ης και 3ης ηλικιακής οµάδας ευνοούν τη διατήρηση του τελικού
έρρινου. Οι παραπάνω παρατηρήσεις θα εξεταστούν αναλυτικότερα µε τους παρακάτω
επιµέρους δείκτες αλληλεπίδρασης.
2. ΦΗ: Η αλληλεπίδραση του φύλου και της ηλικίας αποτυπώνεται γραφηµατικά στο
παρακάτω διάγραµµα:
Αλληλεπίδραση Φύλου και Ηλικίας
Ρήµατα: ∆ιατήρηση τελικού έρρινου πριν από αήχα κλειστά
100

∆ιατήρηση τελικού ν

80

60

40

20

0
Ηλικία

1

2
ΦΥΛΟ: Άντρες

3

Ηλικία

1

2
ΦΥΛΟ: Γυναίκες

3

Ανάπτυξη τελικού "ε"
∆ιατήρηση τελικού ν
Αποβολή τελικού ν

∆ιάγραµµα 31: ∆ιάγραµµα αλληλεπίδρασης φύλου και ηλικίας (διατήρηση τελικού
έρρινου/"ε" - άηχα κλειστά)
Η συγκριτική εξέταση του σχήµατος και των στατιστικών αναλύσεων αποκαλύπτει ότι
το φύλο και η ηλικία παρουσιάζουν µια δυναµική αλληλεπίδραση. Οι γυναίκες της 3ης
ηλικιακής οµάδας διατηρούν το τελικό έρρινο ρηµάτων περισσότερο και χρησιµοποιούν
λιγότερα τελικά "ε" από τους άντρες της αντίστοιχης οµάδας. Αντίθετα, η πρώτη και η
δεύτερη ηλικιακή οµάδα των αντρών ευνοεί την αποβολή του τελικού έρρινου.
3. ΦΤ: Η αλληλεπίδραση Φύλου και Ταξικού δείκτη αποτυπώνεται στο ∆ιάγραµµα 32:
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Αλληλεπίδραση Φύλου και Ταξικού δείκτη
Ρήµατα: ∆ιατήρηση τελικού έρρινου πριν από άηχα κλειστά
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∆ιάγραµµα 32: ∆ιάγραµµα αλληλεπίδρασης φύλου και ταξικού δείκτη (διατήρηση
τελικού έρρινου/τελικού "ε" - άηχα κλειστά)
Από τη συγκριτική εξέταση των στατιστικών βαρών και του παραπάνω διαγράµµατος
προκύπτει ότι οι γυναίκες που ανήκουν στην οµάδα µε ταξικό δείκτη 1 και 2 προτιµούν
τη διατήρηση του τελικού έρρινου,129 ενώ στην οµάδα µε ταξικό δείκτη 3 ρέπουν στην
αποβολή του. Αντιθέτως, οι άντρες παρουσιάζουν µια διαφορετική κατανοµή στην
παρατηρούµενη ποικιλία. Οι άντρες µε τον υψηλότερο ταξικό δείκτη παρουσιάζουν µια
στατιστικώς επιβεβαιωµένη τάση130 να αποβάλλουν το τελικό έρρινο. Αντίθετα οι άντρες
µε ταξικό δείκτη 2 προτιµούν τη διατήρησή του, ενώ αυτοί µε ταξικό δείκτη 1 ευνοούν
περισσότερο τη χρήση του τελικού "ε".
4. ΗΤ: Η αλληλεπίδραση της Ηλικίας µε τον Ταξικό δείκτη δείχνει ότι η αποβολή τελικού
έρρινου προτιµάται από τους οµιλητές της πρώτης και της δεύτερης ηλικιακής οµάδας µε
υψηλό ταξικό δείκτη. Αντίθετα, τα άτοµα της δεύτερης ηλικιακής οµάδας µε ταξικό
δείκτη 2 και αυτά της 3ης ηλικιακής οµάδας µε ταξικό δείκτη 1 παρουσιάζουν τάση
129

Αν και η γραµµή διατήρησης του τελικού έρρινου έχει ελαφρά πτωτική τάση στις γυναίκες, η
θεώρησή της δε θα πρέπει να γίνει µεµονωµένα, αλλά σε συνδυασµό µε τη γραµµή αποβολής του
τελικού έρρινου. Η συµµεταβολή τους δείχνει ταυτόχρονη πτώση (έντονης κλίσης) του ποσοστού
αποβολής του τελικού έρρινου γεγονός που αν συνδυαζόταν σε µια γραµµή µαζί µε τα ποσοστά
διατήρησης του τελικού έρρινου θα αποτύπωνε µία αυξητική τάση στη γραµµή διατήρησης του
τελικού έρρινου.
130
Η γραµµή, αν και κινείται αντίθετα ως προς τα στατιστικά "βάρη", δε θα πρέπει να ληφθεί υπ'όψην
γιατί στηρίζεται σε µέσους όρους και δε συµπεριλαµβάνει το σύνολο των παρατηρήσεων υπό τη
µορφή συχνότητας. Γενικότερα, τα διαγράµµατα λειτουργούν επικουρικά στην ερµηνεία και όποτε
βρίσκονται σε κάποια αντίθεση µε τα "βάρη" της Λογιστικής Παλινδρόµησης θα πρέπει να
στηριζόµαστε στα τελευταία, για να εξηγήσουµε το φαινόµενο. Τα στατιστικά "βάρη" υπολογίζονται
βάσει του συνόλου των εκφωνήσεων των οµιλητών. Λαµβάνεται υπ'όψην η µεµονωµένη επιλογή του
οµιλητή κάθε φορά που εκφωνεί ακολουθία λέξεων που παρουσιάζει την εξεταζόµενη ποικιλία.
Αντίθετα τα διαγράµµατα θα πρέπει να στηριχθούν σε ένα γενικό ποσοστό των εξαρτηµένων
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διατήρησης του τελικού έρρινου. Τα άτοµα γενικά της 3ης ηλικιακής οµάδας
παρουσιάζουν αυξηµένη προτίµηση στην ανάπτυξη του τελικού "ε", ιδιαίτερα αυτά που
έχουν τον υψηλότερο ταξικό δείκτη.
Από την ανωτέρω συγκριτική εξέταση συνάγεται ότι η διατήρηση του τελικού
έρρινου στα ρήµατα πριν από άηχο κλειστό παρουσιάζει ασυµµετρίες εξάρτησης από τις
εξωγλωσσικές µεταβλητές. Οι άντρες αποβάλλουν το τελικό έρρινο πιο εύκολα στις
µικρότερες ηλικίες, ενώ οι γυναίκες το διατηρούν. Ωστόσο οι γυναίκες µικρότερης ηλικίας
παρουσιάζουν µια ανερχόµενη προτίµηση στην ανάπτυξη του τελικού "ε" υιοθετώντας έτσι
ένα νέο πρότυπο γλωσσικής συµπεριφοράς. που εµφανίζεται ως χαρακτηριστικό στους
ηλικιωµένους άντρες υψηλού ταξικού δείκτη και εν µέρει στις ηλικιωµένες γυναίκες. Αυτή η
ακραία αντιστροφή φύλου - ηλικίας - ταξικού δείκτη δείχνει τη δυναµικότητα
αλληλεξάρτησης των κοινωνιογλωσσολογικών διαδικασιών και προδίδει µια ρευστότητα
εξαρτήσεων που µπορεί να παγιωθεί στο µέλλον σε µια συγκεκριµένη νόρµα, αλλά µπορεί
και να πυροδοτήσει την εξέλιξη φωνητικής αλλαγής. Η παρούσα κατάσταση έτσι όπως έχει
διαµορφωθεί δε δίνει αρκετά στοιχεία, για να υποστηρίξουµε την άποψη ότι βρισκόµαστε
στην αρχή µιας φωνητικής αλλαγής. Ωστόσο, η αστάθεια εξάρτησης εξωγλωσσικών
µεταβλητών που είναι εµφανής στη συγκεκριµένη µεταβλητή µπορεί στο µέλλον να
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις εξέλιξής της σε νέα µορφή.

7.5.2 Αλληλεπίδραση φύλου-ηλικίας-ταξικού δείκτη στην ηχηροποίηση του
επόµενου άηχου κλειστού
Τα αποτελέσµατα από την εξέταση των δεικτών αλληλεπίδρασης στην ηχηροποίηση
των άηχων κλειστών (βλ. Παράρτηµα 3, Πίνακας 4β) συνοψίζονται ως εξής:
1. ΦΗΤ: Η εξέταση των στατιστικών "βαρών" δείχνει ότι το κύριο βάρος της ποικιλίας
διαµορφώνεται µέσα από την αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας. Οι βασικές
παρατηρήσεις από τη συνολική αλληλεπίδραση των εξωγλωσσικών µεταβλητών είναι: α)
Οι άντρες των 2 χαµηλότερων ηλικιακών οµάδων ανεξαρτήτως ταξικού δείκτη
παρουσιάζουν αυξηµένη τάση ηχηροποίησης, ενώ οι γυναίκες των ίδιων ηλικιακών
οµάδων την αποκλείουν β) Οι άντρες της 3ης ηλικιακής οµάδας µαζί µε τις γυναίκες της
1ης ηλικιακής οµάδας ευνοούν τη χρήση του τελικού "ε" (παρατήρηση που
επιβεβαιώνεται και από την εξέταση του ΦΗΤ στη διατήρηση του τελικού έρρινου πριν
από άηχα κλειστά).
2. ΦΗ: Η αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας για τη συγκεκριµένη µεταβλητή δίνεται στο
∆ιάγραµµα 33:

µεταβλητών που υπολογίζεται για κάθε άτοµο και που κλείνει σε έναν αριθµό ποικίλλουσα
συµπεριφορά εκατοντάδων εκφωνηµάτων.
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Αλληλεπίδραση Φύλου και Ηλικίας
Ρήµατα: Ηχηροποίηση του επόµενου άηχου κλειστού
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∆ιάγραµµα
33:
∆ιάγραµµα
αλληλεπίδρασης
(ηχηροποίηση/διατήρηση τελικού "ε" - άηχα κλειστά)

Ανάπτυξη τελικού "ε"
Ηχηροποίηση
Φραγή Ηχηροποίησης

φύλου

και

ηλικίας

Η συγκριτική εξέταση των στατιστικών "βαρών" και του διαγράµµατος αποκαλύπτει την
ισχυρή αλληλεπίδραση φύλου και ηλικίας στο φαινόµενο της ηχηροποίησης. Οι άντρες
της 1ης και 2ης ηλικιακής οµάδας παρουσιάζουν αυξηµένη τάση ηχηροποίησης σε
αντίθεση µε τις γυναίκες των ίδιων οµάδων που εµποδίζουν τη λειτουργία της
διαδικασίας.
3. ΦΤ: Η αλληλεπίδραση φύλου και ταξικού δείκτη αποτυπώνεται στο ∆ιάγραµµα 34:
Αλληλεπίδραση Φύλου και Ταξικού δείκτη
Ρήµατα: Ηχηροποίηση του επόµενου αήχου κλειστού
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∆ιάγραµµα 34: ∆ιάγραµµα αλληλεπίδρασης φύλου
(ηχηροποίηση/διατήρηση τελικού "ε" - άηχα κλειστά)

Ανάπτυξη τελικού "ε"
Ηχηροποίηση
Φραγή ηχηροποίησης

και

ταξικού

δείκτη

Η συνδυασµένη ανάλυση των στατιστικών "βαρών" και του παραπάνω διαγράµµατος
αποκαλύπτει ότι τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες µε τον υψηλότερο ταξικό δείκτη
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τείνουν στον περιορισµό της ηχηροποίησης . Αντίστοιχα οι άντρες και οι γυναίκες µε το
χαµηλότερο ταξικό δείκτη δείχνουν σχετική προτίµηση στη χρήση της ηχηροποίησης. Η
κατάσταση στην οµάδα των ατόµων µε ταξικό δείκτη 2 διαφοροποιείται ως προς το
φύλο, µε τους άντρες να προτιµούν την ηχηροποίηση, ενώ τις γυναίκες να ευνοούν τη µη
ηχηρή προφορά.
4. ΗΤ: Η αλληλεπίδραση ταξικού δείκτη και ηλικίας δείχνει ότι τα άτοµα της 3ης ηλικιακής
οµάδας µε υψηλό ταξικό δείκτη ευνοούν τον περιορισµό της ηχηροποίησης σε σχέση µε
τα συνοµήλικα άτοµα µε χαµηλό ταξικό δείκτη. Αντιθέτως, στη δεύτερη ηλικιακή οµάδα
υπάρχει µια σταθερότερη προτίµηση ανεξαρτήτως ταξικού δείκτη στον περιορισµό της
ηχηροποίησης.
Η

συνδυασµένη

εξέταση

των

δεικτών

αλληλεπίδρασης

αποκαλύπτει

µια

συµπεριφορά ταυτόσηµη µε αυτή που παρατηρήθηκε στην εξέταση των αντίστοιχων δεικτών
στην ηχηροποίηση των προκλιτικών. Η οµοιότητα της υφής των συνδυασµών των
εξαρτήσεων των εξωγλωσσικών µεταβλητών δείχνει ότι γενικότερα η ηχηροποίηση ως
φωνητικό χαρακτηριστικό βρίσκεται σε κοινωνιογλωσσολογικά εξαρτηµένη κίνηση. Και στα
ρήµατα (όπως και στα προκλιτικά) ο περιορισµός της ηχηροποίησης παρουσιάζει έντονη
υφολογική εξάρτηση (βλ.. 7.3.3) δείχνοντας ότι αποτελεί τη νέα µορφή κύρους που
προωθείται στη ΝΕ. Αυτό επιβεβαιώνεται παράλληλα από το γεγονός ότι προτιµάται από
γυναίκες που, όπως είδαµε και παραπάνω, χρησιµοποιούν συχνότερα γλωσσικούς τύπους
κύρους.
Παράλληλα, η ηλικιακή κατανοµή της µεταβλητής δείχνει ότι σταδιακά το τελικό
έρρινο χάνεται στα ρήµατα και η ηχηροποίηση χρησιµοποιείται από τους νέους οµιλητές όλο
και περισσότερο, για να το δηλώσει. Η ιδιαίτερη προτίµηση των ανδρών σε αυτό το σχήµα
ποικιλίας σε αντίθεση µε τις γυναίκες δείχνει ότι το τελικό έρρινο των ρηµάτων πριν από τα
άηχα κλειστά τείνει σε ένα νέο καθεστώς ποικιλίας. Αν συνεχιστεί η κινητικότητα της
µεταβλητής προς την κατεύθυνση που εντοπίσαµε θα οδηγηθούµε σε βαθµιαία σίγηση στη
φυσική οµιλία του τελικού έρρινου των ρηµάτων µε παράλληλη επίδοση της ηχηροποίησης
του επόµενου άηχου κλειστού. Η νέα προφορά θα διαβαθµίζεται υφολογικά µέσω του
περιορισµού της ηχηρότητας, αφού το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό φαίνεται να
καθιερώνεται ως πρότυπο προσεγµένου ύφους οµιλίας. Μια τέτοια κατάσταση επιπλέον, θα
εξισορροπήσει τα ποσοστά ηχηροποίησης µεταξύ των ακολουθιών έρρινο + άηχο κλειστό
στα προκλιτικά και στα ρήµατα φέρνοντας τα δεύτερα σε ίδια ψηλά ποσοστά των πρώτων και
οδηγώντας τη συγκεκριµένη ποικιλία σε συµµετρική κατανοµή µεταξύ λεξικών κατηγοριών
εφαρµογής.
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7.5.3 Αλληλεπίδραση φύλου-ηλικίας-ταξικού δείκτη στη διατήρηση του
τελικού έρρινου πριν από εξακολουθητικό
Η εξέταση της συµβολής των εξωγλωσσικών µεταβλητών στη διατήρηση του
τελικού έρρινου πριν από εξακολουθητικό είχε αποµονώσει το φύλο και την ηλικία ως
στατιστικώς σηµαντικούς παράγοντες. Η αλληλεπίδρασή τους (βλ. Παράρτηµα 3, Πίνακας 5)
αποτυπώνεται στο ∆ιάγραµµα 35:
Αλληλεπίδραση Φύλου και Ηλικίας
Ρήµατα: ∆ιατήρηση τελικού έρρινου πριν από εξακολουθητικά
100
90
80

∆ιατήρηση τελικού ν

70
60
50
40
30
20
10
0
Ηλικία

1

2
ΦΥΛΟ: Άντρες

3

Ηλικία

1

2
ΦΥΛΟ: Γυναίκες

3

Ανάπτυξη τελικού "ε"
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∆ιατήρηση τελικού ν

∆ιάγραµµα 35: ∆ιάγραµµα αλληλεπίδρασης φύλου και ταξικού δείκτη (διατήρηση
τελικού έρρινου/"ε" - εξακολουθητικά)
Η ανάλυση του δείκτη ΗΦ αποκαλύπτει ότι οι οµιλητές και των δύο φύλων στην
τρίτη ηλικιακή οµάδα ευνοούν τη χρήση του "ε" γεγονός που φαίνεται να ισχύει γενικότερα
για τους συγκεκριµένους οµιλητές ανεξαρτήτως του είδους του συµφώνου που ακολουθεί το
τελικό έρρινο ρηµάτων (βλ. και στο 7.5). Στη δεύτερη ηλικιακή οµάδα και τα δύο φύλα
δείχνουν µια µείωση της χρήσης τελικού "ε" η οποία όµως ανακάµπτει για τις γυναίκες της
πρώτης ηλικιακής οµάδας, Αντίθετα οι άντρες της πρώτης ηλικιακής οµάδας δείχνουν µια
σταθερή πτώση ως προς τη χρήση του τελικού "ε" και µια προτίµηση στη διατήρηση του
τελικού έρρινου.
Η διαµόρφωση της συγκεκριµένης αλληλεπίδρασης δείχνει ότι στους νεότερους
οµιλητές ξεκινά µια διαφοροποίηση µεταξύ των δύο φύλων. Ωστόσο αυτή η παρατηρούµενη
τάση δεν µπορεί από µόνη της να δικαιολογήσει κάποια περαιτέρω πρόβλεψη δεδοµένου ότι
δε συνοδεύεται από άλλες εξαρτήσεις µε εξωγλωσσικές µεταβλητές. Παράλληλα, δεδοµένου
ότι το "ε" ευνοείται τις περισσότερες φορές από παράγοντες γλωσσικά εξαρτηµένους και δεν
αποτελεί υφολογικά επιλεγµένο τύπο, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η συγκεκριµένη
διαφοροποίηση δεν αποτελεί δείγµα κάποιας µετακίνησης του σχήµατος φωνητικής
ποικιλίας, αλλά τυχαία διαφοροποίηση στη χρήση.
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7.6

Επίδραση του οικογενειακού δικτύου στην ποικιλία των ηχηρών
κλειστών και των ακολουθιών έρρινο + σύµφωνο

7.6.1 Ποσοτικοποίηση σχεσιακών δεδοµένων: οικογενειακό δίκτυο και
φωνητική ποικιλία
Η έννοια του οικογενειακού δικτύου απαιτεί µια εντελώς διαφορετική αντιµετώπιση
ως προς την ποσοτικοποίησή της σε σχέση µε τις άλλες ανεξάρτητες µεταβλητές. Ενώ το
σύνολο των εξωγλωσσικών παραγόντων που εξετάστηκαν σχετίζονται µε σχέση 1:1 µε τα
άτοµα της µελέτης, η ποσοτικοποίηση των σχέσεων που υφίστανται µεταξύ των
συγκεκριµένων ατόµων απαιτεί τη χρήση τετραγωνικών πινάκων (square matrix) (Scott 1991:
42). Ο πίνακας αυτός αναλύει σε δύο διαστάσεις τις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ ορισµένων
παραµέτρων της έρευνας. Η χρήση τετραγωνικού πίνακα στα δεδοµένα της γλωσσικής
ποικιλίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί, για να εξεταστεί κατά πόσο τα ποσοστά ποικιλίας που
παρουσιάζει κάθε οµιλητής διαφέρουν ή µοιάζουν µε κάποιου άλλου. Οι πίνακες αυτού του
είδους ονοµάζονται και πίνακες απόστασης (distance matrixes), αφού µας δίνουν τη
δυνατότητα να απεικονίσουµε πόσο απέχει το ποσοστό ποικιλίας ενός οµιλητή από το
ποσοστό ενός άλλου. Επί παραδείγµατι, για να εξετάσουµε συγκριτικά τα ποσοστά ποικιλίας
των οµιλητών στην προερρινοποίηση των ηχηρών κλειστών, θα πρέπει να διαµορφώσουµε
ένα πίνακα όπου οι σειρές και οι στήλες θα αντιπροσωπεύουν τους οµιλητές, όπως
παρακάτω:
Πίνακας 4: Αλγεβρικές αποστάσεις γλωσσικής ποικιλίας
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α1
Α2
Β1
Β2
Β4
...
Ε5

Α1
Χ
Χ-Υ
Χ-Ζ
Χ-Τ
Χ-Ψ

Α2

Β1

Β2

Β4

Υ
Υ-Ζ
Υ-Τ
Υ-Ψ

Ζ
Ζ-Τ
Ζ-Ψ

Τ
Τ-Ψ

Ψ

Χ-Λ

Υ-Λ

Ζ-Λ

Τ-Λ

Ψ-Λ

...

Ε5

Λ

Θεωρούµε ότι τα ποσοστά προερρινοποίησης για κάθε οµιλητή είναι τα ακόλουθα:
Α1= X, Α2= Υ Β1= Ζ, Β2= Τ, Β4=Ψ ... Ε5= Λ. Η τοποθέτηση των δεδοµένων κατά τέτοιο
τρόπο µας επιτρέπει να εκτιµήσουµε τις διαφορές που παρουσιάζει ο κάθε οµιλητής από τον
άλλο υπολογίζοντας απλώς τη διαφορά των ποσοστών του. Έτσι το τετράγωνο που ορίζεται
από τη στήλη του οµιλητή Α1 και τη σειρά του οµιλητή Α2 αντιπροσωπεύει το πόσο
διαφορετικά ποσοστά προερρινοποίησης χρησιµοποιούν. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται µε
την απλή αφαίρεση του ποσοστού του Α2 από το ποσοστό του Α1, δηλ. Χ-Υ. Με αντίστοιχο
τρόπο υπολογίζονται οι αποστάσεις του κάθε οµιλητή από τους υπόλοιπους µε αποτέλεσµα
να έχουµε στο τέλος έναν πίνακα απόστασης των ποσοστών προερρινοποιήσης για το σύνολο
των οµιλητών του δείγµατός µας
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Οι αποστάσεις ποικιλίας του ενός οµιλητή από τον άλλο µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως ξεχωριστή µεταβλητή (Φωνητική ∆ιαφοροποίηση Οµιλητή - Φ∆Ο), για
να διερευνηθεί κατά πόσο η µεταβλητή αυτή συσχετίζεται µε το ∆είκτη ∆ιαπροσωπικών
Σχέσεων (∆∆Σ) που καταρτίστηκε βάσει των σχετικών ερωτηµατολογίων. Η ποσοτικοποίηση
του ∆∆Σ για λόγους συµβατότητας µε την Φ∆Ο έγινε και αυτή µε τη µέθοδο του
τετραγωνικού πίνακα. ∆εδοµένου ότι ο ∆∆Σ είναι ένας µετρικός δείκτης που αποτυπώνει την
ισχύ εσωτερικών δεσµών στα εξεταζόµενα οικογενειακά δίκτυα, η φύση του είναι σχεσιακή
(βλ. 4.2.1). Έτσι, τα δεδοµένα του ∆∆Σ εισάγονται και αυτά σε ένα δισδιάστατο τετραγωνικό
πίνακα µε στήλες και γραµµές που αντιπροσωπεύουν τον κάθε οµιλητή. Ο σχεδιασµός του
ερωτηµατολογίου βάσει του οποίου υπολογίζεται ο ∆∆Σ είναι τέτοιος (βλ και Παράρτηµα 4)
που υποχρεώνει τον οµιλητή να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές µε όλο το υπόλοιπο δείγµα.
Έτσι στην ερώτηση "Πόσα χρόνια γνωρίζεστε" ο κάθε οµιλητής πρέπει να απαντήσει για το
σύνολο των οµιλητών του δείγµατός µας και άρα να δηµιουργήσει τα δεδοµένα που θα
δηµιουργήσουν πίνακα αποστάσεων. Αποτέλεσµα του συνδυασµού των ερωτήσεων είναι
ένας πίνακας αποστάσεων131 µε τιµές του ∆∆Σ. Στόχος είναι να εξετάσουµε κατά πόσο τα
άτοµα µε υψηλές τιµές ∆∆Σ παρουσιάζουν παρόµοια γλωσσική συµπεριφορά. ∆ηλαδή κατά
πόσο η στενότητα σχέσεων µέσα στο δίκτυο λειτουργεί κανονιστικά στη παρατηρούµενη
φωνητική ποικιλία.

7.6.2 Στατιστική ανάλυση των σχεσιακών δεδοµένων
∆εδοµένου του γεγονότος ότι τα δεδοµένα των υπό εξέταση µεταβλητών Φ∆Ο και
∆∆Σ είναι σε µορφή τετραγωνικών πινάκων απόστασης η στατιστική ανάλυση συνάφειας δεν
µπορεί να εφαρµοστεί. Για να χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να ακολουθηθεί ένας
µετασχηµατισµός των δισδιάστατων δεδοµένων σε µία διάσταση. ∆ηλαδή θα πρέπει να
εξάγουµε από τον πίνακα µία στήλη αριθµών. Αυτό το επιτύχαµε µετατρέποντας το κάθε
σχηµατιζόµενο τετράγωνο στον πίνακα σε µία τιµή. Αν το κάνουµε και στους δύο πίνακες
που σχηµατίζονται από τους δείκτες Φ∆Ο και ∆∆Σ θα σχηµατίσουµε δύο µονοδιάστατες
µεταβλητές η συνάφεια των οποίων µπορεί να ελεγχθεί ακολουθώντας την ανάλυση
συνάφειας µε το δείκτη Pearson r. Αν χρησιµοποιήσουµε το παράδειγµα του προηγούµενου
πίνακα οι µονοδιάστατες µεταβλητές που εξάγουµε θα περιλαµβάνουν τις ακόλουθες τιµές:
Πίνακας 5: Τρόπος υπολογισµού των αποστάσεων γλωσσικής συµπεριφοράς

131

Οι αποστάσεις στην περίπτωση του ∆∆Σ δεν είναι διαφορές, όπως στην περίπτωση του Φ∆Ο, αλλά
αθροίσµατα. Εφόσον ο ∆∆Σ µετρά την ένταση των διαπροσωπικών σχέσεων στα πλαίσια των
οικογενειακών και κοινωνικών δικτύων η τιµή που θα αντιπροσωπεύει το ζεύγος δύο οµιλητών θα
είναι το άθροισµα των τιµών µε τις οποίες έχει αξιολογήσει τη συγκεκριµένη σχέση ο ένας για τον
άλλον.
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Περιπτώσεις132
(Α1:Α2)
(Α1:Β1)
(Α1:Β2)
(Α1:Β4)
...
(Β2:Β4)
(Β4:Β5)

Τιµές Φ∆Ο
Χ-Υ
Χ-Ζ
Χ-Τ
Χ-Ψ
...
Τ-Ψ
Ψ-Λ

Τιµές ∆∆Σ133
χ
λ
µ
ν
...
π
ρ

Χρησιµοποιώντας τον παραπάνω µετασχηµατισµό συγκεντρώσαµε σε πίνακες
αποστάσεως το σύνολο των δεδοµένων της ποικιλίας που ερευνούµε (προερρινοποιήση
ηχηρών κλειστών, ποικιλία ακολουθιών έρρινου + συµφώνου στα προκλιτικά και στα
ρήµατα). Αντίστοιχα εξετάσαµε τη συνάφεια του Φ∆Ο κάθε κατηγορίας ποικιλίας µε τις
τιµές του ∆∆Σ των οµιλητών, για να εντοπίσουµε αν υπάρχει κάποια κατηγορία ποικιλίας, η
οποία λειτουργεί ως ενδείκτης συµµετοχής στο οικογενειακό δίκτυο. Η ανάλυση συσχέτισης
έδειξε ότι η µοναδική στατιστικώς σηµαντική συνάφεια αναπτύχθηκε µεταξύ της ποικιλίας
που παρουσιάζει το τελικό έρρινο του ρήµατος µε το επόµενο άηχο κλειστό. Το µέγεθος της
συνάφειας είναι µέτριο (r= 0,36), αλλά στατιστικώς σηµαντικό, δείχνοντας ότι η ποικιλία των
συγκεκριµένων µεταβλητών αλληλοεπηρεάζεται.
Στη συνέχεια ο τετραγωνικός πίνακας της Φ∆Ο στη µεταβλητή "Σύνολο ποικιλίας
στο τελικό έρρινο ρηµάτων πριν από άηχο κλειστό" χρησιµοποιήθηκε ως εισαγόµενο στο
λογισµικό STATISTICA, για να αναλυθεί µε τη µέθοδο της Πολυδιάστατης Κλιµάκωσης
(Multidimensional Scaling). Η συγκεκριµένη µέθοδος αναλύει πίνακες αποστάσεων και µε
µετασχηµατιστικές τεχνικές εξάγει διαστάσεις οι οποίες αποτυπώνουν τα δεδοµένα στο χώρο.
Στην ουσία πρόκειται για µια µέθοδο ανακατάταξης των µεταβλητών µε τέτοιο τρόπο, ώστε
να αποτυπώνονται καλύτερα στο δισδιάστατο χώρο οι αποστάσεις τους ή οι οµοιότητές τους
(Borg & Lingoes 1987: 25). Με τη συγκεκριµένη τεχνική δηµιουργήσαµε ένα δισδιάστατο
γράφηµα το οποίο αποτυπώνει τις Φ∆Ο των οµιλητών σε σχέση µε την ποικιλία που
παρουσιάζουν στην ακολουθία τελικό έρρινο του ρήµατος + άηχο κλειστό επόµενης λέξης.

132

Η σχέση µεταξύ ενός ζεύγους οµιλητών απεικονίζεται ως µία περίπτωση. Έτσι στην ουσία τη
σχέση των δύο διαστάσεων την απεικονίζουµε σε µία διάσταση όπου κάθε περίπτωση αποδίδει τη
σχέση ζεύγους ατόµων µε µία τιµή.
133
Ενδεικτικά οι τιµές του ∆∆Σ απεικονίζονται από ένα σύµβολο. Στην ουσία το κάθε σύµβολο (π.χ.
το χ) αντιπροσωπεύει τη διαφορά του ∆∆Σ του οµιλητή Α1 από το ∆∆Σ του Α2.
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Φ∆Ο στην ποικιλία των ακολουθιών τελικού έρρινου ρήµατος
και άηχου κλειστού επόµενης λέξης
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∆ιάσταση 1

∆ιάγραµµα 36: Αποστάσεις στην ποικιλία του τελικού έρρινου ρηµάτων µεταξύ των
οµιλητών
Η εξέταση της γραφηµατικής απεικόνισης (∆ιάγραµµα 36) αποτυπώνει την
οµοιότητα στην ποικιλία που παρουσιάζεται στους οµιλητές του δείγµατος. Τα ζεύγη που
βρίσκονται µέσα σε τετράγωνο αποτελούν τα αντρόγυνα των οικογενειών Α Β και Γ τα οποία
ανήκουν και στο πιο κλειστό οικογενειακό δίκτυο και παρουσίασαν τον υψηλότερο ∆∆Σ.
Είναι εµφανής η οµοιότητα της γλωσσικής τους συµπεριφοράς, γεγονός που µας οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι τουλάχιστον ως προς τη µεταβλητή του τελικού έρρινου του ρήµατος πριν
από σύµφωνα134 το οικογενειακό δίκτυο αποτελεί σηµαντική ανεξάρτητη µεταβλητή και
ασκεί κανονιστική πίεση στη γλωσσική συµπεριφορά των οµιλητών που ανήκουν σε αυτό.
Αλλά και η διασπορά του συνόλου των οµιλητών στις δύο διαστάσεις αποκαλύπτει το ρόλο
του στενού οικογενειακού δικτύου. Η διάσταση 2 χωρίζει το διάγραµµα σε δύο ευρύτερες
περιοχές, την επάνω και την κάτω. Η κάτω περιοχή περιλαµβάνει µόνο τα αντρόγυνα και τα
παιδιά των οικογενειών Α, Β και Γ που όπως είδαµε και στην περιγραφή του δείγµατος (κεφ
7) συνδέονται όλοι µεταξύ τους µε στενές οικογενειακές σχέσεις. Αντίθετα οι φιλικές
οικογένειες προς τις Α, Β, Γ, (δηλ. οι ∆ και Ε) διασπείρονται στην επάνω περιοχή. Αυτό µας
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι οικογενειακές σχέσεις διαµορφώνουν σηµαντικά τη γλωσσική
ποικιλία. Αν και οι νέοι οµιλητές είναι φορείς καινοτόµων προφορών, δεν παύουν να
διαµορφώνουν τη γλωσσική τους συµπεριφορά βασιζόµενοι στα κοινωνιογλωσσικά πρότυπα
των γονιών τους, γεγονός που επιβεβαιώνεται στην περίπτωσή µας και εµπειρικά.
Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη συσχέτιση εµφανίζεται µόνο στη διατήρηση του
τελικού έρρινου των ρηµάτων εξηγείται από την ίδια τη φύση της ποικιλίας. Το συγκεκριµένο

134

Στη συγκεκριµένη µεταβλητή συγχωνεύσαµε τα ποσοστά διατήρησης του τελικού έρρινου πριν από
άηχα κλειστά και πριν από εξακολουθητικά.
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φωνολογικό χαρακτηριστικό σχετίζεται άµεσα µε το µορφολογικό χαρακτηρισµό του
ρήµατος και η χρήση του σχετίζεται άµεσα µε τις διαδικασίες γλωσσικής κατάκτησης του
κλιτικού παραδείγµατος του ρήµατος. Αντίθετα το τελικό έρρινο των προκλιτικών δεν είναι
ιδιαίτερα µορφολογικά σηµαδεµένο (εκτός από περιπτώσεις άρθρου και αντωνυµιών
αρσενικού γένους). Αυτό µας δείχνει ότι η ποικιλία ενός γραµµατικά προσδιορισµένου
φωνητικού χαρακτηριστικού είναι περισσότερο "ευάλωτη" στην υποσυνείδητη προσαρµογή
της γλωσσικής συµπεριφοράς από αυτή ενός χαρακτηριστικού που δε φέρει κάποιο ιδιαίτερο
γραµµατικό βάρος.
Η συγκεκριµένη διασπορά της γλωσσικής συµπεριφοράς των οµιλητών δείχνει το
βαθµό εξάρτησης της γλωσσικής ποικιλίας από τις µικροκοινωνιολογικές µεταβλητές, όπως
αυτή του κοινωνικού δικτύου και την ανάγκη συνεξέτασης της επίδρασης µακρο και µικρο
κοινωνιολογικών παραµέτρων. Μόνο µε τη χρήση συνδυασµένων προσεγγίσεων µπορούµε
να πλησιάσουµε την αληθινή φύση της γλωσσικής ποικιλίας και να αναχθούµε στην ερµηνεία
της.

7.7

Σύνοψη αποτελεσµάτων
Επανερχόµενοι στις ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώσαµε στην αρχή του

κεφαλαίου συνοψίζουµε ως εξής τα αποτελέσµατα της έρευνας:
Α. Στατιστικός έλεγχος της επίδρασης των µεταβλητών σε διαφορετικά φωνητικά
περιβάλλοντα.
1. Στατιστικός έλεγχος της ποικιλίας του τελικού έρρινου ρηµάτων πριν από
φωνήεντα: Η εξέταση των ενδογλωσσικών παραγόντων ποικιλίας αποµόνωσε
τους εξής παράγοντες: α) ύψος φωνήεντος β) ύπαρξη ηχηρού περιβάλλοντος γ)
είδος του ρήµατος
2. Στατιστικός έλεγχος της ποικιλίας του τελικού έρρινου ρηµάτων πριν από
άηχα κλειστά:
α. Ενδογλωσσικές µεταβλητές: Η ανάλυση µε το σύνολο των κατηγοριών ποικιλίας
έδειξε ότι οι πιο σηµαντικές µεταβλητές είναι: α) τόνος της επόµενης λέξης β) θέση
άρθρωσης του επόµενου συµφώνου γ) η θέση τόνου στο ρήµα δ) παρουσία ηχηρού
περιβάλλοντος (Τελική Ηχηρότητα) ε) είδος του φωνήεντος πριν το τελικό έρρινο
του ρήµατος στ) συντακτική σχέση µε την επόµενη λέξη. Παράλληλα ακολουθώντας
την ίδια µεθοδολογία µε τα προκλιτικά επαναλάβαµε την ανάλυση για κάθε κανόνα
ξεχωριστά:
1. Ηχηροποίηση: α) τόνος επόµενης λέξης β) επόµενο σύµφωνο γ) θέση τόνου στο
ρήµα δ) συντακτική σχέση µε την επόµενη λέξη ε) παρουσία ηχηρού
περιβάλλοντος (Τελική Ηχηρότητα)
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2. ∆ιατήρηση Τελικού Έρρινου: α) τόνος επόµενης λέξης β) θέση τόνου στο ρήµα
γ) είδος επόµενου συµφώνου δ) είδος του φωνήεντος πριν το τελικό έρρινο του
ρήµατος ε) παρουσία ηχηρού περιβάλλοντος (Τελική Ηχηρότητα) στ) συντακτική
σχέση µε την επόµενη λέξη.
β. Εξωγλωσσικές µεταβλητές: α) κοινωνική τάξη β) φύλο γ) ηλικία
γ. Υφολογικές µεταβλητές: Η "υψηλή" υφολογική ποικιλία χαρακτηρίζεται από την
αύξηση διατήρησης του τελικού έρρινου µε τη συνακόλουθο περιορισµό της
ηχηροποίησης και την ολοκληρωτική εξάλειψη εµφάνισης τελικού -ε.
3. Στατιστικός έλεγχος της ποικιλίας του τελικού έρρινου ρηµάτων πριν από
εξακολουθητικά:
α. Ενδογλωσσικές µεταβλητές: Οι κυριότεροι παράγοντες που προέκυψαν µετά από
την ανάλυση είναι: α) παρουσία έρρινου στην αρχή της επόµενης λέξης β) θέση
τόνου στο ρήµα γ) τόνος επόµενης λέξης δ) είδος του ρήµατος ε) συµφωνικό
σύµπλεγµα στην αρχή της επόµενης λέξης
β. Εξωγλωσσικές µεταβλητές:: α) φύλο β) ηλικία
γ. Υφολογικές µεταβλητές: Και εδώ επιβεβαιώνεται ότι η διατήρηση του τελικού
έρρινου αποτελεί στερεότυπο της υφολογικά τυπικής παραγωγής λόγου.
Β. Έλεγχος αλληλεπίδρασης των κοινωνικών µεταβλητών
4. Ανάλυση της αλληλεπίδρασης των κοινωνικών παραγόντων στη διαµόρφωση
της ποικιλίας του τελικού έρρινου των ρηµάτων
α. Άηχα κλειστά: Τα αποτελέσµατα για τον κανόνα της διατήρησης του τελικού
έρρινου των ρηµάτων δείχνουν µια ισχυρή αλληλεπίδραση όλων των κοινωνικών
παραγόντων µεταξύ τους οδηγώντας µας στο συµπέρασµα της πιθανής εκκίνησης
φωνητικής αλλαγής. Ο δε κανόνας της ηχηροποίησης εµφανίζει σχήµατα
αλληλεπίδρασης των κοινωνικών µεταβλητών του που συµφωνούν µε αυτά που
εµφανίζονται στα προκλιτικά. Η οµοιογενή κοινωνιογλωσσολογική εξάρτηση του
κανόνα της ηχηροποίησης τόσο στα προκλιτικά όσο και στα ρήµατα σε συνδυασµό
µε τα δεδοµένα της υφολογικής διαστρωµάτωσης µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο
συγκεκριµένος κανόνας θα αποτελέσει το βασικό ενδείκτη κύρους στην
παρατηρούµενη ποικιλία.
β. Εξακολουθητικά: Στο συγκεκριµένο περιβάλλον το φύλο αλληλεπιδρά µε την
ηλικία έτσι ώστε οι νεότερες γυναίκες να εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά χρήσης
τελικού -ε από τους άντρες της αντίστοιχης ηλικιακής οµάδας.
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8 Συµπεράσµατα
Επανερχόµενοι στα ερευνητικά ερωτήµατα που θέσαµε στην αρχή της παρούσας
διατριβής θα επιχειρήσουµε µια συνοπτική απάντηση σε αυτά βάσει των αποτελεσµάτων που
προέκυψαν:
1. Η υπό εξέταση ποικιλία δεν είναι οµοιογενής ως προς την κατανοµή της και τις
µεταβλητές εξάρτησής της. Η συγκριτική εξέταση όλων των φωνητικών περιβαλλόντων
πραγµάτωσης της ποικιλίας έδειξε µια ισχυρή εξάρτηση του φαινοµένου από
ενδογλωσσικές µεταβλητές και φυσικές φωνητικές διαδικασίες. Τόσο οι µεταλεξικές
ακολουθίες έρρινου, όσο και οι λεξικές (ηχηρά κλειστά) επέδειξαν διαφορετικές
συσχετίσεις µε τους κοινωνικούς παράγοντες της έρευνας. Οι κυριότερες τάσεις που
ανιχνεύθηκαν αφορούν στην τάση εξαφάνισης της προερρινοποίησης των ηχηρών
κλειστών από τους νεότερους οµιλητές και στην χρήση του περιορισµού της
ηχηροποίησης ως προφορά κύρους.
2. Η φωνητική ποικιλία η οποία παρατηρήθηκε δεν είναι προϊόν τυχαίας φωνητικής
παραγωγής, αλλά συνδέεται µε συγκεκριµένες υφολογικές επιλογές του οµιλητή. Σε όλα
τα περιβάλλοντα της ποικιλίας παρουσιάστηκε ισχυρή υφολογική διάκριση. Ειδικά δε, ως
προς τις µεταλεξικές ακολουθίες έρρινου και συµφώνου στα ρήµατα, αποδείχθηκε ότι η
ποικιλία διαµορφώνεται, έτσι ώστε τα άτοµα ενός οικογενειακού δικτύου να εµφανίζουν
παρόµοια ποσοστά χρήσης.
3. Η στατιστική σύγκριση της κατανοµής των µεταλεξικών και λεξικών ακολουθιών
έρρινου µε σύµφωνο απέδειξε ότι τα ηχηρά κλειστά ποικίλλουν µε τρόπο παρόµοιο µε
εκείνον των µεταλεξικών ακολουθιών έρρινο + σύµφωνο. Το γεγονός αυτό αποτελεί
ένδειξη υπέρ της διφωνηµατικής ερµηνείας της υφής των ηχηρών κλειστών.
Πιο αναλυτικά, τα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας συνοψίζονται ως εξής
Λεξικές ακολουθίες - Ηχηρά Κλειστά: Η ανάλυση του δείγµατός µας έδειξε ότι η
προερρινοποίηση ως τρόπος άρθρωσης των ηχηρών κλειστών στη φυσική οµιλία είναι
εξαιρετικά περιορισµένη. Η εξέταση των εξωγλωσσικών µεταβλητών δείχνει ότι µόνο οι
µεγαλύτεροι σε ηλικία οµιλητές παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά και αναγνωρίζουν
υφολογικά το συγκεκριµένο τρόπο άρθρωσης. Οι νεότεροι οµιλητές όχι µόνο παρουσιάζουν
εξαιρετικά χαµηλά ποσοστά προερρινοποίησης στην οµιλία τους αλλά δείχνουν αδυναµία
υφολογικής διάκρισης της εν λόγω µεταβλητής. Η τελευταία αυτή διαπίστωση µας οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι η προερρινοποίηση έχει χάσει πια το κοινωνιογλωσσολογικό της κύρος. Η
περιστασιακή εµφάνισή της σε µικρό ποσοστό στο σύνολο των οµιλητών εξηγείται µέσα από
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ενδογλωσσικές µεταβλητές και φυσικές φωνητικές διαδικασίες, όπως η θέση του τόνου και
το ύψος του φωνήεντος που προηγείται του ηχηρού κλειστού.
Έρρινο + σύµφωνο: Οι συγκεκριµένες ακολουθίες εντοπίστηκαν και διακρίθηκαν σε δύο
λεξιλογικά οριζόµενα επίπεδα. Το πρώτο περιλαµβάνει µια σειρά από προκλιτικές λέξεις που
έχουν τελικό -ν και η συµπεριφορά τους είχε κωδικοποιηθεί µέσα από την παραδοσιακή
γραµµατική του Τριανταφυλλίδη (Κανόνας του τελικού -ν), γεγονός που υποδήλωνε έµµεσα
την ανάγκη να κανονικοποιηθεί η παρατηρούµενη ποικιλία. Το δεύτερο επίπεδο
περιλαµβάνει το τελικό -ν των ρηµάτων, το οποίο εµφανίζεται σε ορισµένες µορφές του
κλιτικού παραδείγµατος και που παραδοσιακά θεωρούνταν σταθερό και µη υποκείµενο σε
φωνητική ποικιλία. Η διάκριση αυτών των δύο επιπέδων, επιβεβληµένη µεταξύ άλλων και
από τη διαφορετικότητα των γραµµατικών ρόλων που παίζει το τελικό έρρινο σε κάθε
περίπτωση, εµφάνισε µια εξαιρετικά πλούσια κοινωνιογλωσσολογική ποικιλία, η εξέταση της
οποίας αποκάλυψε υπόγειες διαδικασίες γλωσσικής αλλαγής που εξελίσσονται στη ΝΕ υπό
τη µορφή τάσεων στη συχνότητα χρήσης συγκεκριµένων τύπων ποικιλίας. Τα σηµαντικότερα
σηµεία για κάθε επίπεδο συνοψίζονται ως εξής:
Προκλιτικά: Η ανάλυση της ποικιλίας στις συγκεκριµένες λέξεις έδειξε µια σαφή
διαφοροποίηση της συµπεριφοράς τους. Η ποσοτική ανάλυση της διατήρησης του τελικού
έρρινου έδειξε ότι η συγκεκριµένη οµάδα λέξεων, που θεωρήθηκε ενιαία ως προς τη
συµπεριφορά της, έχει διασπαστεί σε δύο υποοµάδες. Η πρώτη περιλαµβάνει τα άρθρα (τον,
την), τις αντωνυµίες (τον, την) και τα αρνητικά µόρια (δεν, µην), µε κύρια χαρακτηριστικά
την αυξηµένη ηχηροποίηση, όταν το έρρινο ακολουθείται από άηχο κλειστό και µε υψηλά
ποσοστά αποβολής του έρρινου ανεξαρτήτως του είδους του συµφώνου που ακολουθεί. Η
δεύτερη περιλαµβάνει το άρθρο στη γενική πληθυντικού (των), συνδέσµους (σαν, αν, όταν,
πριν) και µια γενική κατηγορία µε περιστασιακές πραγµατώσεις τελικού έρρινου λέξεων,
όπως η αιτιατική ορισµένων αριθµητικών και αντωνυµιών (π.χ. έναν, κάποιον κ.ά.). Κύρια
χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης κατηγορίας είναι τα υψηλά ποσοστά διατήρησης του
τελικού έρρινου πριν από όλα τα είδη των συµφώνων και τα χαµηλά ποσοστά ηχηροποίησης
πριν από τα άηχα κλειστά.
Η εξέταση συγκεκριµένων ζευγών παρόµοιας γραµµατικής λειτουργίας (αρνητικά
µόρια, άρθρα, αντωνυµίες) έδειξε ότι η εξεταζόµενη ποικιλία αξιοποιείται για τη σήµανση
διαφορετικού τύπου γραµµατικών και επικοινωνιακών λειτουργιών. Έτσι παρατηρήθηκε ότι
η διάκριση του γένους µεταξύ των αντωνυµιών αρσενικού και ουδετέρου γένους στηρίζεται
και στην αυξηµένη παρουσία του τελικού έρρινου ως προς τη χρήση της πρώτης. Αυτό
διαφοροποιεί τα ποσοστά τελικού έρρινου µεταξύ αντωνυµίας αρσενικού και θηλυκού
γένους, δεδοµένου ότι η δεύτερη δε χρειάζεται να διακριθεί µορφολογικά από κάποιον άλλο
τύπο µε ίδια γραµµατική λειτουργία. Με το τελικό έρρινο δηλώνεται εµφατικά η άρνηση στα
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αρνητικά µόρια. Η παρουσία του τελικού έρρινου φέρει την πραγµατολογική δύναµη της
άρνησης και οριοθετεί επικοινωνιακά την έµφαση στη συγκεκριµένη γλωσσική πράξη.
Η διερεύνηση των ενδογλωσσικών και εξωγλωσσικών µεταβλητών που καθορίζουν
την εξεταζόµενη ποικιλία έδειξε µια διαφοροποίηση εξαρτήσεων ανάλογα µε το είδος του
τεµαχίου που ακολουθεί το τελικό έρρινου του προκλιτικού. Πιο συγκεκριµένα,
παρατηρήθηκαν τα εξής κατά περιβάλλον:
1. Φωνήεντα: Αν και η αποβολή τελικού έρρινου πριν από φωνήεν φωνολογικά
θεωρείται αντιγραµµατική, η ακουστική φωνητική εξέταση των δεδοµένων έδειξε ότι είναι
υπαρκτό φαινόµενο135. Αν και παρουσιάζεται σε µικρά ποσοστά, έχει µια σταθερότητα
εµφάνισης στο σύνολο σχεδόν των οµιλητών. Η φύση της συγκεκριµένης διαδικασίας έχει
σχέση µε καθαρά αρθρωτικούς-αεροδυναµικούς περιορισµούς (θέση τόνου, ύψος φωνήεντος)
και δεν εµφανίζει κανενός είδους εξάρτηση από κοινωνικούς παράγοντες.
2. Άηχα κλειστά: Η ποικιλία που παρατηρείται στα όρια τελικού έρρινου και άηχων
κλειστών παρουσιάζει πολυπλοκότητα, λόγω του ότι συµπλέκονται δύο φωνολογικές
διαδικασίες (διατήρηση/αποβολή τελικού έρρινου - διάδοση/περιορισµός της ηχηροποίησης)
δηµιουργώντας τέσσερις διαφορετικούς συνδυασµούς ποικιλίας. Μεθοδολογικά επιλέξαµε
την ανάλυση, τόσο του συνόλου της ποικιλίας, όσο και µεµονωµένα της κάθε φωνολογικής
διαδικασίας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο συνδυασµός και των δύο προσεγγίσεων δίνει
µεγαλύτερη ερµηνευτική δύναµη και αποκαλύπτει πτυχές που οι µεµονωµένες προσεγγίσεις
συσκοτίζουν.
Καταρχήν η διατήρηση του τελικού έρρινου πριν από άηχα κλειστά εξαρτάται, εκτός
από το είδος της προκλιτικής λέξης και από µια σειρά από φωνητικούς παράγοντες (αρχικό
συµφωνικό σύµπλεγµα, είδος επόµενου συµφώνου και θέση τόνου). Η επίδραση των
συγκεκριµένων παραγόντων σχετίζεται µε την αρθρωτική ευκολία και µπορεί να
χαρακτηριστεί ευρύτερα ως αποτέλεσµα λειτουργίας της αρχής της ελάχιστης προσπάθειας.
Παράλληλα, η ποικιλία του τελικού έρρινου στο συγκεκριµένο περιβάλλον εµφανίστηκε να
εξαρτάται από την ηλικία των οµιλητών, µε τους µεγαλύτερους σε ηλικία να εµφανίζουν
αυξηµένα ποσοστά διατήρησής του.
Η ηχηροποίηση εµφάνισε διαφορετικές ενδογλωσσικές εξαρτήσεις, γεγονός που ήταν
αναµενόµενο, αφού πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό φωνητικό φαινόµενο. Οι κύριοι
ενδογλωσσικοί παράγοντες καθορισµού της είναι η αυξηµένη παρουσία ηχηρών τεµαχίων
πριν από το άηχο κλειστό (Τελική Ηχηρότητα), η ύπαρξη συµφωνικού συµπλέγµατος, το
είδος του επόµενου συµφώνου και η γραµµατική κατηγορία της επόµενης λέξης. Από την
ανάλυση και τη σχετική ερµηνεία διαπιστώθηκε ότι και αυτοί οι ενδογλωσσικοί περιορισµοί
135

Εννοούµε την αποβολή του τελικού έρρινου πριν από φωνήεν σε κανονικές συνθήκες εκφώνησης
και όχι περιπτώσεις κανόνων γρήγορης οµιλίας (fast speech rules) βλ. Theophanopoulou-Kontou
(1973).
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σχετίζονται µε φυσικές φωνητικές διαδικασίες. Ωστόσο, η εξέταση των εξωγλωσσικών
µεταβλητών έδειξε ότι η ηχηροποίηση σχετίζεται άµεσα µε το σύνολο των εξωγλωσσικών
µεταβλητών που χρησιµοποιήσαµε (Φύλο, Ηλικία, Ταξικός δείκτης). Τόσο η µεµονωµένη
ανάλυση κάθε µεταβλητής, όσο και η συνδυαστική ανάλυση της αλληλεπίδρασής τους
δείχνει

ότι

ο

περιορισµός

της

ηχηρότητας

αποτελεί

ένα

ανερχόµενο

πρότυπο

κοινωνιογλωσσολογικού κύρους, µε τις γυναίκες να αποτελούν τους βασικούς φορείς της
συγκεκριµένης αλλαγής. Η πρόσθετη επιβεβαίωση έρχεται από τα ποσοστά του δείγµατός
µας στο προσεκτικό ύφος οµιλίας. Το σύνολο σχεδόν τον οµιλητών διατηρούσε το τελικό
έρρινο και µείωνε την ηχηροποίηση του άηχου κλειστού στο ελάχιστο.
3. Εξακολουθητικά: Η ποικιλία που παρατηρήθηκε πριν από τα εξακολουθητικά
σύµφωνα παρουσίαζε ενδογλωσσικούς περιορισµούς καθαρά φωνητικής φύσης. Η ύπαρξη
αρχικού συµφωνικού συµπλέγµατος και η παρουσία αρχικού έρρινου συµφώνου αυξάνουν
σηµαντικά τις πιθανότητες αποβολής του τελικού έρρινου των προκλιτικών, ενώ η παρουσία
του παράγοντα "Γραµµατική κατηγορία της επόµενης λέξης" στη λίστα των στατιστικά
σηµαντικών µεταβλητών θα πρέπει να θεωρηθεί αποτέλεσµα των περιορισµών ακολουθίας
µεταξύ συγκεκριµένου είδους προκλιτικών λέξεων και της γραµµατικής κατηγορίας της
λέξης που ακολουθεί. Τα δεδοµένα από το τυπικό ύφος έδειξαν αξιοσηµείωτη αύξηση των
ποσοστών διατήρησης του τελικού έρρινου σε περιστάσεις τεχνητής παραγωγής λόγου.
Η εξέταση των εξωγλωσσικών µεταβλητών αποκάλυψε ως στατιστικώς σηµαντικούς
παράγοντες τόσο την ηλικία όσο και τον ταξικό δείκτη των οµιλητών. Οι µεγαλύτεροι σε
ηλικία οµιλητές, µε υψηλότερο ταξικό δείκτη, εµφανίζουν στην προφορά τους
χαρακτηριστικά υπερδιόρθωσης, χρησιµοποιώντας τελικό έρρινο εκεί που θεωρητικά η
γραµµατικά "σωστή" θέση το απαγορεύει, παρασυρόµενοι ίσως από τη γενικότερη
κοινωνιογλωσσολογική αξία που παρουσίαζε παλαιότερα το τελικό έρρινο. Αντιθέτως, οι
νεότεροι οµιλητές αποβάλλουν το τελικό έρρινο ακολουθώντας το γενικότερο κλίµα
αποβολής των τελικών έρρινων που επιβεβαιώνεται εµπειρικά και µέσω της παρούσας
εργασίας στη ΝΕ.
4. Ηχηρά κλειστά: Οι ακολουθίες του τελικού έρρινου και των ηχηρών κλειστών,
αν και λιγοστές στο δείγµα µας, παρουσίασαν εξάρτηση από την ηλικία των οµιλητών. Και
στην περίπτωση αυτή η χρήση τελικού έρρινου προτιµάται από τους µεγαλύτερους σε ηλικία
οµιλητές.
Η ποσοτική ανάλυση των συγκεκριµένων δεδοµένων αξιοποιήθηκε, για να εξαχθούν
συµπεράσµατα σχετικά µε τη φωνολογική θεώρηση των ηχηρών κλειστών της ΝΕ. Η
στατιστική ανάλυση των κατανοµών της ποικιλίας της προερρινοποίησης των ηχηρών
κλειστών µε την ποικιλία που παρουσιάζουν οι ακολουθίες τελικού έρρινου, όταν
συνοδεύονται από άηχο κλειστό, ηχηρό κλειστό και ηχηροποιηµένο κλειστό, έδειξε ότι τα
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ηχηρά κλειστά της ΝΕ παρουσιάζουν ποικιλία ανάλογη µε τις ακολουθίες έρρινο + σύµφωνο.
Η συγκεκριµένη διαπίστωση αποτελεί στοιχείο υπέρ της διφωνηµατικής ερµηνείας των ΝΕ
ηχηρών κλειστών.
Ρήµατα: Η εξέταση της ποικιλίας του τελικού έρρινου των ρηµάτων ανέδειξε µια
σειρά από ενδογλωσσικούς και εξωγλωσσικούς παράγοντες που την καθορίζουν. Το επιπλέον
χαρακτηριστικό, το οποίο προστίθεται στη συγκεκριµένη ποικιλία, είναι η παρουσία άλλης
µιας εναλλακτικής λύσης για τον οµιλητή, αυτής της ανάπτυξης ενός τελικού "ε". Τα
αποτελέσµατα, ανάλογα µε το τεµάχιο που ακολουθεί το τελικό έρρινο του ρήµατος,
συνοψίζονται ως εξής:
1. Φωνήεντα: Το τελικό έρρινο των ρηµάτων πριν από φωνήεν παρουσίασε, όπως
και στα προκλιτικά, χαµηλά ποσοστά αποβολής στο σύνολο των οµιλητών. Τα υψηλότερα
ποσοστά εµφανίστηκαν στην ανάπτυξη του τελικού "ε", η επιλογή του οποίου λειτουργεί
ανταγωνιστικά ως προς τη διατήρηση του τελικού έρρινου. Η ανυπαρξία εξωγλωσσικών
εξαρτήσεων µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η συγκεκριµένη ποικιλία καθορίζεται
αποκλειστικά από τους εξής ενδογλωσσικούς παράγοντες: α) το ύψος του φωνήεντος, (το /u/
ευνοεί την ανάπτυξη τελικού "ε"), β) τη θέση τόνου στο ρήµα (προπαροξύτονα ρήµατα
ευνοούν την ανάπτυξη τελικού "ε"), γ) το είδος του ρήµατος (συνδετικά ρήµατα ευνοούν την
ανάπτυξη του τελικού "ε").
Από την εξέταση των παραπάνω µεταβλητών προκύπτει ότι η ανάπτυξη του τελικού
"ε" ερµηνεύεται ως "ευκολότερη" διαδικασία σε σχέση µε τη διατήρηση του τελικού έρρινου.
Ενισχύεται έτσι η άποψη κατά την οποία η δηµιουργία ανοιχτών συλλαβών στη ΝΕ τύπου
ΣΦ είναι ισχυρή τάση που επηρεάζει έντονα τις φωνητικές διαδικασίες και υπερέχει της
τάσης για αποφυγή φωνηεντικής χασµωδίας που αναπόφευκτα δηµιουργείται, όταν το τελικό
"ε" αναπτύσσεται σε ακολουθίες έρρινου και φωνήεντος.
2. Άηχα κλειστά: Η ποικιλία που παρατηρείται στα όρια τελικού έρρινου και
επόµενου άηχου κλειστού εκτείνεται σε ένα φάσµα πέντε διακριτών κατηγοριών ποικιλίας.
Οι τέσσερις πρώτες είναι οι ίδιες µε αυτές που εµφανίζει το τελικό έρρινο σε δεδοµένα
προκλιτικών στο ίδίο περιβάλλον, ενώ η πέµπτη αφορά στην ανάπτυξη του τελικού "ε". Και
εδώ, όπως και στα προκλιτικά, ακολουθήσαµε ένα σύνθετο σύστηµα στατιστικής ανάλυσης,
βάσει του οποίου ελέγξαµε την επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών στην εν λόγω
ποικιλία σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο θεωρήσαµε ως εξαρτηµένη µεταβλητή το σύνολο των
πέντε κατηγοριών ποικιλίας. Στη συνέχεια αξιολογήσαµε την επίδραση των ίδιων
παραµέτρων µε εξαρτηµένες µεταβλητές, αφενός µεν τη διατήρηση του τελικού έρρινου σε
συνδυασµό µε την ανάπτυξη του τελικού "ε", και αφετέρου την ηχηροποίηση σε συνδυασµό
µε την ανάπτυξη του τελικού "ε". Η συνδυασµένη θεώρηση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι
και οι δύο διαδικασίες µοιράζονται ένα κοινό αριθµό ενδογλωσσικών µεταβλητών. Η
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διατήρηση του τελικού έρρινου + ανάπτυξη του τελικού "ε", όσο και η ηχηροποίηση +
ανάπτυξη του τελικού "ε", εξαρτώνται ενδογλωσσικά από τον τόνο της επόµενης λέξης, τη
θέση του τόνου στο ρήµα, το είδος του επόµενου συµφώνου, την τελική ηχηρότητα και τη
συντακτική σχέση του ρήµατος µε την επόµενη λέξη. Με την επίδραση των παραπάνω
µεταβλητών στη συγκεκριµένη ποικιλία ενισχύεται η ανάπτυξη του τελικού "ε" κάτω από µια
σειρά από αρθρωτικά ευνοϊκές συνθήκες (τόνος στην πρώτη συλλαβή της επόµενης λέξης,
τελική ηχηρότητα, προπαραροξύτονο ρήµα και στενή συντακτική σχέση). Επιπλέον, η
διατήρηση του τελικού έρρινου φαίνεται να εξαρτάται από το ύψος του προτελικού
φωνήεντος.
Η εξέταση των εξωγλωσσικών µεταβλητών αποκαλύπτει µια ρευστή κατάσταση
εξαρτήσεων, η οποία παρουσιάζει χαρακτηριστικά που ευνοούν τη γλωσσική αλλαγή. Οι νέοι
οµιλητές παρουσιάζουν µια αυξηµένη τάση αποβολής του τελικού έρρινου στα ρήµατα. Ο
περιορισµός της ηχηρότητας φαίνεται να αποτελεί το νέο ανερχόµενο πρότυπο γλωσσικού
κύρους. Η συγκεκριµένη τάση, που επιβεβαιώνεται και από την εξέταση των ποσοστών της
υφολογικής διαστρωµάτωσης, έδειξε ότι προτιµούνται οι προφορές µε διατήρηση τελικού
έρρινου και περιορισµό ηχηρότητας.
3. Εξακολουθητικά: Το τελικό έρρινο των ρηµάτων πριν από εξακολουθητικό
σύµφωνο παρουσίασε υψηλά ποσοστά αποβολής µε ανάλογη αύξηση των ποσοστών
ανάπτυξης του τελικού "ε". Οι κύριοι ενδογλωσσικοί παράγοντες, που εµφάνισαν
στατιστικώς σηµαντική εξάρτηση, ήταν η ύπαρξη αρχικού έρρινου, η θέση τόνου στο ρήµα, ο
τόνος της επόµενης λέξης, το είδος του ρήµατος (συνδετικό ή µη) και η ύπαρξη αρχικού
συµφωνικού συµπλέγµατος. Η επίδραση των συγκεκριµένων παραγόντων στην ανάπτυξη του
τελικού "ε" και στη διατήρηση ή αποβολή του τελικού έρρινου ερµηνεύθηκαν στα πλαίσια
των αρχών της οικονοµίας και βάσει των συγκεκριµένων φωνοτακτικών περιορισµών που
επιβάλλει η φωνολογία της ΝΕ.
Η εξέταση των εξωγλωσσικών µεταβλητών αποκάλυψε την επίδραση του φύλου και
της ηλικίας στην εξεταζόµενη ποικιλία. Η εξέταση των αλληλεπιδράσεων των
συγκεκριµένων µεταβλητών έδειξε ότι στις νεότερες ηλικίες παρουσιάζεται διαφοροποίηση
ως προς τη χρήση µεταξύ των δύο φύλων, η οποία όµως δεν µπορεί από µόνη της να
δικαιολογήσει περαιτέρω διατύπωση υποθέσεων για πιθανή γλωσσική αλλαγή. Υφολογικά,
παρουσιάστηκε ιδιαίτερη αύξηση της διατήρησης του τελικού έρρινου στον προσεκτικό
τρόπο οµιλίας.
Τέλος, εξετάζοντας συνολικά την ποικιλία στο τελικό έρρινο ρηµάτων, εντοπίσαµε
ως σηµαντικό παράγοντα καθορισµού της το οικογενειακό δίκτυο και τις διαπροσωπικές
σχέσεις των ατόµων. Μέσα από ανάλυση σχεσιακών δεδοµένων αποκαλύφθηκε ότι οι
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άνθρωποι που έχουν ισχυρούς διαπροσωπικούς δεσµούς µέσα στα πλαίσια του κοινωνικού
δικτύου έχουν την τάση να εµφανίζουν παρόµοια ποσοστά διατήρησης του τελικού έρρινου.
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Παράρτηµα 1: Κωδικοποίηση γλωσσικών παραµέτρων
Γλωσσικοί παράµετροι στα ηχηρά κλειστά (Φυσική Οµιλία)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΕΣ
Ύπαρξη προερρινοποίησης
1=Προερρινοποίηση
/136=Μη προερρινοποίηση
[-Prenas]
Ύπαρξη µη προερρινοποίησης
1=Μη προερρινοποίηση
/=Προερρινοποίηση
#Ύπαρξη του ηχηρού κλειστού στην αρχή 1=Αρχή λέξης
ΑΡΧΗ ΛΕΞΗΣ-ΑΛ
ή στο µέσο της λέξης
0=Μέσο λέξης
Consonant
Το ηχηρό κλειστό που συναντάται
b
ΣΥΜΦΩΝΟ - Σ
d
g
Gram Cat
Η γραµµατική κατηγορία της λέξης που adj=Επίθετο
ΓΡΑΜ ΚΑΤ - ΓΚ
το ηχηρό κλειστό παρουσιάζεται
adv=Επίρρηµα
noun=Ουσιαστικό
verb=Ρήµα
Lemma
Το λήµµα της λέξης που το ηχηρό
ΛΗΜΜΑ - Λ
κλειστό παρουσιάζεται
Theme
Το θέµα της λέξης που το ηχηρό κλειστό
ΘΕΜΑ - Θ
παρουσιάζεται.
Prefixes
Το πρόθηµα που συµπλέκεται, για να
ΠΡΟΘΗΜΑ - ΠΡ
παραχθεί ένα σύνθετο ηχηρό κλειστό
Names
Οι λέξεις που είναι κύρια ονόµατα ή όχι
1=Κύρια Ονόµατα
ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
0= Απλά ουσιαστικά
- ΚΟ
Numerals
Οι λέξεις που είναι αριθµητικά ή όχι
1=Αριθµητικά
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ - ΑΡ
0=Μη αριθµητικά
Syllable
Το µήκος της λέξης µετρηµένο σε
ΑΡΙΘΜΟΣ
αριθµό συλλαβών
ΣΥΛΛΑΒΩΝ - ΑΣ
v\
Προηγούµενο του ηχηρού κλειστού
ΠΡΟΗΓ ΦΩΝ - ΠΦ
φωνήεν
v\ [front]
Προσθίωση
του
φωνήεντος
που 1=Πρόσθιο [i, e, a]
ΠΡΟΣΘ
ΠΡΟΗΓ προηγείται του ηχηρού κλειστού
0=Μη πρόσθιο [o, u]
ΦΩΝ - ΠΠΦ
v\ [high]
Ύψος του φωνήεντος που προηγείται 2=Ψηλό [i, e]
ΥΨΟΣ
ΠΡΟΗΓ του ηχηρού κλειστού
1= Μεσαίο [e, o]
ΦΩΝ - ΥΠΦ
0= Χαµηλό [a]
/v
Επόµενο του ηχηρού κλειστού φωνήεν
ΕΠΟΜ ΦΩΝ
/v [front]
Προσθίωση του φωνήεντος που έπεται 1=Πρόσθιο [i, e, a]
ΠΡΟΣΘ
ΕΠΟΜ του ηχηρού κλειστού
0=Μη πρόσθιο [o, u]
ΦΩΝ - ΠΕΦ
/v [high]
Ύψος του φωνήεντος που έπεται του 2=Ψηλό [i, e]
ΥΨΟΣ ΕΠΟΜ ΦΩΝ ηχηρού κλειστού
1= Μεσαίο [e, o]
- ΥΕΦ
0= Χαµηλό [a]
STRESS (0-2)
Τονισµός της λέξης
2=Τόνος στο φωνήεν που
ΤΟΝΟΣ2 - Τ2
προηγείται του ηχηρού κλειστού
1=Τόνος στο φωνήεν που έπεται
του ηχηρού κλειστού
0=Τόνος παντού αλλού
STRESS (0-1)
Τονισµός της λέξης
1= Τόνος στο φωνήεν που
ΤΟΝΟΣ1 - Τ1
προηγείται του ηχηρού κλειστού
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
[+Prenas]
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/=∆εν καταχωρήθηκε τιµή
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CC
ΣΥΜΦ ΣΥΜΠΛ -ΣΣ

Ύπαρξη συµφωνικού συµπλέγµατος µε
πρώτο µέλος το ηχηρό κλειστό

MC
ΜΟΡΦ ΣΥΝΘ - ΜΣ

Μορφολογικά σύνθετο ηχηρό κλειστό

POS
ΕΣ ΡΗΜ ΚΛ ΜΟΡΦ
- ΡΜ

Εµφάνιση του ηχηρού κλειστού στο
εσωτερικό
ρηµατικού
κλιτικού
µορφήµατος (συµπ. του µορφήµατος της
µετοχής ενεστώτα)
∆άνεια ή εντόπια λέξη

FW
ΞΕΝΗ ΛΕΞΗ - ΞΛ
Ν_
ΕΡΡ ΠΕΡ - ΕΡΡ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
-Ν.

-.

-Ε
#V
N#V

N#C

#C

N#VD

#VD

N#VL

Ύπαρξη έρρινου συµφώνου
συλλαβή πρίν το ηχηρό κλειστό

στη

0=Τόνος παντού αλλού
1=Συµφωνικό σύµπλεγµα µε
πρώτο µέλος το ηχηρό κλειστό
0=Απλό ηχηρό κλειστό
1=Μορφολογικά σύνθετο ηχηρό
κλειστό
0=Απλό ηχηρό κλειστό
1=Ηχηρό κλειστό στο εσωτερικό
ρηµατικού κλιτικού µορφήµατος
0=Ηχηρό κλειστό παντού αλλού
1=∆άνεια λέξη
0=Εντόπια λέξη
1=Έρρινο σύµφωνο πριν το
ηχηρό κλειστό
0=Στοµατικό σύµφωνο πριν το
ηχηρό κλειστό

Γλωσσικοί παράµετροι στις ακολουθίες έρρινο + σύµφωνο
(Φυσική Οµιλία)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΕΣ
Τελικό έρρινο (είτε σε λέξη που κλείνει 1=ύπαρξη τελικού έρρινου
µια πρότασης, είτε σε λέξη που µετά /=ο,τιδήποτε άλλο
ακολουθεί
παύση,
δισταγµός
ή
οποιαδήποτε διακοπή)
Απουσία τελικού έρρινου (είτε σε λέξη 1=απουσία τελικού έρρινου
που κλείνει µια πρότασης, είτε σε λέξη /=ο,τιδήποτε άλλο
που µετά ακολουθεί παύση, δισταγµός ή
οποιαδήποτε διακοπή)
Ανάπτυξη τελικού [e] σε λέξη που έχει 1=ανάπτυξη τελικού [e]
τελικό έρρινο (µόνο σε ρήµατα)
/=ο,τιδήποτε άλλο
Αποβολή του τελικού έρρινου πριν από 1=αποβολή τελικού έρρινου πριν
λέξη που ξεκινά µε φωνηέν
από λέξη που ξεκινά µε φωνήεν
/=ο,τιδήποτε άλλο
∆ιατήρηση του τελικού έρρινου πρίν από 1=διατήρηση του τελικού έρρινου
λέξη που ξεκινά µε φωνήεν
πρίν από λέξη που ξεκινά µε
φωνήεν
/=ο,τιδήποτε άλλο
∆ιατήρηση του τελικού έρρινου πρίν από 1= διατήρηση του τελικού έρρινου
λέξη που ξεκινά µε εξακολουθητικό πρίν από λέξη που ξεκινά µε
σύµφωνο
εξακολουθητικό σύµφωνο
/=ο,τιδήποτε άλλο
Αποβολή του τελικού έρρινου πριν από 1= αποβολή του τελικού έρρινου
λέξη που ξεκινά µε εξακολουθητικό πριν από λέξη που ξεκινά µε
σύµφωνο
εξακολουθητικό σύµφωνο
/=ο,τιδήποτε άλλο
∆ιατήρηση του τελικού έρρινου πρίν από 1=διατήρηση του τελικού έρρινου
λέξη που ξεκινά µε ηχηρό κλειστό πρίν από λέξη που ξεκινά µε
σύµφωνο
ηχηρό κλειστό σύµφωνο
/=ο,τιδήποτε άλλο
Αποβολή του τελικού έρρινου πριν από 1=αποβολή του τελικού έρρινου
λέξη που ξεκινά µε ηχηρό κλειστό πριν από λέξη που ξεκινά µε
σύµφωνο
ηχηρό κλειστό σύµφωνο
/=ο,τιδήποτε άλλο
∆ιατήρηση του τελικού έρρινου πριν από 1=διατήρηση του τελικού έρρινου
λέξη που ξεκινά µε άηχο κλειστό πριν από λέξη που ξεκινά µε άηχο
σύµφωνο
κλειστό σύµφωνο
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#VL [+VC]

Αποβολή του τελικού έρρινου πριν από
λέξη που ξεκινά µε άηχο κλειστό και
παράλληλα ηχηροποίηση του άηχου
κλειστού

N#VL [+VC]

∆ιατήρηση του τελικού έρρινου πριν από
λέξη που ξεκινά µε άηχο κλειστό και
παράλληλα ηχηροποίηση του άηχου
κλειστού

#VL

Αποβολή του τελικού έρρινου πριν από
λέξη που ξεκινά µε άηχο κλειστό
σύµφωνο

NASAL

∆ιατήρηση του έρρινου (ανεξαρτήτως του
τεµαχίου που ακολουθεί)
Ηχηροποίηση του άηχου κλειστού
(ανεξαρτήτων παρουσίας ή απουσίας
τελικού έρρινου)

VOICING

NAS/VOIC

Συνδυασµός ύπαρξης τελικού έρρινου και
ηχηροποίησης

1ST_WORD
ΛΕΞΗ
ΜΕ
ΤΕΛΙΚΟ ΕΡΡΙΝΟ

Η λέξη που παρουσιάζει το τελικό έρρινο
(Για τα ρήµατα χρησιµοποιήθηκε το
σύµβολο n(V), ενώ για τις υπόλοιπες
λέξεις το λήµµα τους)
Γραµµατική κατηγορία της λέξης που
παρουσιάζει το τελικό έρρινο

Gram Cat
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

W2 Gram Cat
ΕΠΟΜΕΝΗ
ΛΕΞΗΣ

Γραµµατική κατηγορία της λέξης που
έπεται αυτής που παρουσιάζει το τελικό
έρρινο

/=ο,τιδήποτε άλλο
1=αποβολή του τελικού έρρινου
πριν από λέξη που ξεκινά µε άηχο
κλειστό
και
παράλληλα
ηχηροποίηση του άηχου κλειστού
/=ο,τιδήποτε άλλο
1=διατήρηση του τελικού έρρινου
πριν από λέξη που ξεκινά µε άηχο
κλειστό
και
παράλληλα
ηχηροποίηση του άηχου κλειστού
/=ο,τιδήποτε άλλο
1=αποβολή του τελικού έρρινου
πριν από λέξη που ξεκινά µε άηχο
κλειστό σύµφωνο
/=ο,τιδήποτε άλλο
1=διατήρηση του έρρινου
0=αποβολή του έρρινου
1=ηχηροποίηση άηχου κλειστού
0=µη
ηχηροποίηση
άηχου
κλειστού
/=δεν
εφαρµόζει
[φωνήεντα,
ηχηρά
κλειστά
και
εξακολουθητικά σύµφωνα]
0n0v=αποβολή έρρινου και µη
ηχηροποίηση
0n1v=αποβολή
έρρινου
και
ηχηροποίηση
1n0v=διατήρηση έρρινου και µη
ηχηροποίηση
1n1v=διατήρηση έρρινου και
ηχηροποίηση
/=δεν
εφαρµόζει
[φωνήεντα,
ηχηρά
κλειστά
και
εξακολουθητικά σύµφωνα]

art=άρθρο [τον, την, των]
conj=σύνδεσµος [σαν, αν, όταν,
πριν]
noun=ουσιαστικό
other=διάφορα λόγω χαµηλής
συχνότητας µη κατατάξιµα σε
ξεχωριστή κατηγορία
part=αρνητικά µόρια [δεν, µην]
pron=προσωπικές
αντωνυµίες
[τον, την]
verb=ρήµατα
adj=επίθετο
adv=επίρρηµα
art=άρθρο
conj=σύνδεσµος
end=τέλος πρότασης
noun=ουσιαστικό
part=µόριο
pause=παύση
prep=πρόθεση
pron=αντωνυµία
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SEGM
ΤΕΜΑΧΙΟ

Είδος τεµαχίου που αρχίζει η λέξη µετά το
έρρινο

FOL-CONS
ΕΠΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΦΩΝΟ
SIMPLE CONS
ΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΠΛΟ
ΣΥΜΦΩΝΟ
C-PLACE
ΤΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΟΥ
C-MANNER
ΤΡΠΟΣ
ΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΟΥ
C-NASAL
ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΡΙΝΟ
C-LIQUID
ΑΡΧΙΚΟ ΥΓΡΟ
Final vc
ΤΕΛΙΚΗ
ΗΧΗΡΟΤΗΤΑ
Prefinal vc
ΠΡΟΤΕΛΙΚΗ
ΗΧΗΡΟΤΗΤΑ
Prefinal n
ΠΡΟΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΡΙΝΟ
ΡΗΜΑΤΟΣ
Total W1 vc
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΗΧΗΡΟΤΗΤΑ
2nd syll vc
ΗΧΗΡΟΤΗΤΑ 2ης
ΣΥΛΛΑΒΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
V-stress
ΤΟΝΟΣ
ΡΗΜΑΤΟΣ

Το συµφωνο ή το συµφωνικό σύµπλεγµα
που ακολουθεί το τελικό έρρινο

FOL-VOW
ΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΩΝΗΕΝ
V-Front
ΠΡΟΣΘ ΠΡΟΗΓ
ΦΩΝ - ΠΠΦ
V-High

verb=ρήµα
c=σύµφωνο
v=φωνήεν
h=τέλος πρότασης ή παύση

Το σύµφωνο που ακολουθεί το τελικό
έρρινο (σε περίπτωση συµφωνικού
συµπλέγµατος το πρώτο σύµφωνο)
Ο τόπος άρθρωσης του συµφώνου που
ακολουθεί µετά το τελικό έρρινο
Ο τρόπος άρθρωσης του συµφώνου που
ακολουθεί µετά το τελικό έρρινο
Η ύπαρξη έρρινου συµφώνου µετά από το
τελικό έρρινο
Η ύπαρξη υγρού συµφώνου µετά από το
τελικό έρρινο
Η ύπαρξη ηχηρού συµφώνου στην αρχή
τελικής συλλαβής λέξης µε τελικό έρρινο
Η ύπαρξη ηχηρού συµφώνου στην αρχή
προτελικής συλλαβής λέξης µε τελικό
έρρινο
Η ύπαρξη έρρινου συµφώνου στην αρχή
τελικής συλλαβής λέξης µε τελικό έρρινο
∆είκτης που υπολογίζεται αθροίζοντας τις
τιµές των παραµέτρων [Final vc] και
[Prefinal vc]
Η ύπαρξη ηχηρής δεύτερης συλλαβής της
λέξης που η πρώτη της ξεκινά µε άηχο
κλειστό
Η θέση του τόνου σε σχέση µε τη συλλαβή
που έχει το τελικό έρρινο (υπολογίστηκε
µόνο στα ρήµατα)

labial=χειλικό
dental=οδοντικό
alveolar=φατνιακό
velar=υπερωικό
stop=Κλειστό
continuant=εξακολουθητικό
1=έρρινο
0=στοµατικό
1=υγρό
0=µη υγρό
1=ηχηρό
0=άηχο
/=δεν εφαρµόζει
1=ηχηρό
0=άηχο
/=δεν εφαρµόζει
1=έρρινο
0=στοµατικό
/=δεν εφαρµόζει

1=ηχηρό
0=άηχο
/=δεν εφαρµόζει
1=Τόνος στην τελική συλλαβή του
ρήµατος (αυτή που περιέχει το
τελικό έρρινο)
2=Τόνος στην προτελική συλλαβή
του ρήµµατος
3=Τόνος σε απόσταση άνω των
δύο συλλαβών από τη συλλαβή
που έχει το τελικό έρρινο
\=Ο,τιδήποτε δεν έχει τιµή [verb]
στην παράµετρο Gram cat

Το φωνήεν που ακολουθεί το τελικό
έρρινο
Προσθίωση του φωνήεντος που έπεται του
τελικού έρρινου

1=Πρόσθιο [i, e, a]
0=Μη πρόσθιο [o, u]

Ύψος του φωνήεντος που έπεται του

2=Ψηλό [i, e]
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ΥΨΟΣ
ΠΡΟΗΓ
ΦΩΝ - ΥΠΦ
V-1st pers
ΛΗΜΜΑ
ΡΗΜΑΤΟΣ
V-v(n)
ΠΡΟΤΕΛΙΚΟ
ΦΩΝΗΕΝ
V-cv
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ
ΡΗΜΑΤΟΣ
V-voice
ΦΩΝΗ
ΤΟΥ
ΡΗΜΑΤΟΣ

τελικού έρρινου

V-temp
ΧΡΟΝΟΣ
ΡΗΜΑΤΟΣ

Ο χρόνος του ρήµατος

1= Μεσαίο [e, o]
0= Χαµηλό [a]

Το λήµµα του ρήµµατος
Το φωνήεν που προηγείται του τελικού
έρρινου του ρήµατος

a
u

Ο αριθµός συλλαβών του ρήµατος

Η φωνή του ρήµατος

ΤΟΥ

V-syntax
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΧΕΣΗ

Το είδος της συντακτικής σχέσης που
συνδέει το ρήµα µε τη λέξη στα όρια των
οποίων εµφανίζεται η εξεταζόµενη
ποικιλία

V-type
ΕΙ∆ΟΣ ΡΗΜΑΤΟΣ
PAUSE
ΠΑΥΣΗ
FW
ΞΕΝΗ ΛΕΞΗ
NAME W2
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ

Το είδος του ρήµατος, αν δηλ. είναι
συνδετικό ή όχι
Ύπαρξη παύσης µετά το τελικό έρρινο

No of Syll
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
N_
ΠΡΟΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΡΙΝΟ

Αριθµός των συλλαβών της λέξης που
έπεται του τελικού έρρινου

Ύπαρξη έρρινου στην αρχή της τελικής
συλλαβής της λέξης που έχει το τελικό
έρρινο (για προκλιτικά)

_N

Ύπαρξη έρρινου στην αρχή της λέξης που

∆άνεια/εντόπια λέξη
Ύπαρξη κύριου ονόµατος ή όχι

active=ενεργητική φωνή
passive=παθητική φωνή
\=Ο,τιδήποτε δεν έχει τιµή [verb]
στην παράµετρο Gram cat
en=ενεστώτας
par=παρατατικός
st-mell=στιγµιαίος µέλλοντας
eks-mell=εξακολ. µέλλοντας
aor=αόριστος
\=Ο,τιδήποτε δεν έχει τιµή [verb]
στην παράµετρο Gram cat
adjunct=επιρρηµατικός
προσδιορισµός
compl-v=περιφραστικός
σχηµατισµός χρόνου
end=τέλος πρότασης ή παύση
obj=αντικείµενο
pp=προθετική φράση
predicate=κατηγορούµενο
subj=υποκείµενο
v+sent=αρχή
διαφορετικής
πρότασης (δευτερ. ή κύριας)
vv=ακολουθία δύο ρηµάτων
\=Ο,τιδήποτε δεν έχει τιµή [verb]
στην παράµετρο Gram cat
c= συνδετικό ρήµα
n= µη συνδετικό ρήµα
1=παύση
0=µη παύση
1=δάνεια
0=εντόπια
1=κύριο όνοµα
0=µη κύριο όνοµα
/=Ο,τιδήποτε δεν έχει τιµή στην
παράµετρο W2 Gram Cat [noun]
και στην παράµετρο Proclitic [1]

1=έρρινο
0=στοµατικό
/=∆εν εφαρµόζει στα ρήµατα
(έχουν την παράµετρο Prefinal n
για την ίδια διάκριση)
1=έρρινο
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ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΡΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

STRESS
ΘΕΣΗ
ΤΟΝΟΥ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
CC
ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
TYPE_CC
ΕΙ∆ΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟ
Σ

ακολουθεί το τελικό έρρινο (καλύπτει
τόσο τις λέξεις που το αρχικό τους
σύµφωνο είναι έρρινο, όσο και αυτές που
ξεκινούν µε φωνήεν, αλλά το δέυτερο τους
τεµάχιο είναι έρρινο. Η δεύτερη αυτή
κατηγορία είναι αυτή που ξεχωρίζει τη
συγκεκριµένη παράµετρό από τη C-Nasal)
Η θέση του τόνου στη λέξη που ακολουθεί
το τελικό έρρινο

Ύπαρξη συµφωνικού συµπλέγµατος στην
αρχή της λέξης που έπεται µιας άλλης µε
τελικό έρρινο
Ύπαρξη ηχηρού συµφώνου ως δεύτερου
µέλους
του
αρχικού
συµφωνικού
συµπλέγµατος της λέξης που έπεται του
τελικού έρρινου

0=στοµατικό

1=η λέξη τονίζεται στην πρώτη
συλλαβή (την πλησιέστερη στο
τελικό έρρινο της προηγούµενης
λέξης)
0=η λέξη τονίζεται παντού αλλού
1=αρχικό συµφωνικό σύµπλεγµα
0=µη συµφωνικό σύµπλεγµα
/=δεν εφαρµόζει [φωνήεντα]
1=ηχηρό
0=άηχο
/=∆εν εφαρµόζει [ο,τιδήποτε έχει
τιµή 0 ή / στην παράµετρο CC]
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Παράρτηµα 2: Στατιστικά αποτελέσµατα της ανάλυσης των παραγόντων που
επηρεάζουν την εξεταζόµενη ποικιλία
Πίνακας 1137 (Αποτελέσµατα
Ενδογλωσσικοί παράγοντες)

για

την Προερρινοποίηση

των Ηχηρών Κλειστών -

Λογιστική Παλινδρόµηση (logit) 0:2225 1:286
Εξαρτ.Μεταβλ.: Προερρινοποίηση
Ελάττωση: Μέγιστη Πιθανοφάνεια (Max Likelihood)
Τελική ελάττωση: 851,187, x²(12)=78,376, p=0,000
1 ΑΡΧΗ ΛΕΞΗΣ

0
1
2 ΠΡΟΣΘΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Υ ΦΩΝΗΕΝΤΟΣ
0
1
3 ΘΕΣΗ ΤΟΝΟΥ

0
1
4 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΡΗΜΑ
ΕΠΙΡΡΗΜΑ
5 ΕΙ∆ΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΟΥ
b
d
g
6 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΝΘΕΤΑ ΗΚ
0
1
7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Εκτιµητή
ς
-1,029
0,63
0,37

Τυπικό
λάθος
0,447

t

p

-2,302

0,021

Εκτιµητή
ς

Τυπικό
λάθος

t

p

-0,602
0,57
0,43

0,181

-3,319

0,000

Εκτιµητή
ς
0,581
0,41
0,59

Τυπικό
λάθος
0,151

t

p

3,837

0,000

Εκτιµητή
ς
-0,178
0,55
0,62
0,39
0,44

Τυπικό
λάθος
0,075

t

p

-2,353

0,058

Εκτιµητή
ς
-0,201
0,43
0,59
0,48

Τυπικό
λάθος
0,109

t

p

-1,849

0,064

Εκτιµητή
ς
-0,236
0,55
0,45

Τυπικό
λάθος
0,218

t

p

-1,082

0,279

Εκτιµητή

Τυπικό

t

p
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Οι σκιασµένοι παράγοντες είναι στατιστικώς σηµαντικοί και αναλύεται η επίδρασή τους στα
αντίστοιχα κεφάλαια στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων.
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ΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΤΙΚΟΥ
ΜΟΡΦΗΜΑΤΟΣ
0
1
8 ΠΡΟΣΘΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΟΥ
ΦΩΝΗΕΝΤΟΣ
0
1
9 ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
0
1
10 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΡΡΙΝΟ
0
1
11 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ
1
2
3
4
5
6
12 ΞΕΝΗ ΛΕΞΗ

0
1

ς

λάθος

-0,325
0,53
0,47

0,341

-0,954

0,340

Εκτιµητή
ς

Τυπικό
λάθος

t

p

-0,160
0,52
0,48

0,171

-0,933

0,350

Εκτιµητή
ς
0,144
0,49
0,51

Τυπικό
λάθος
0,191

t

p

0,756

0,449

Εκτιµητή
ς
-0,130
0,53
0,47
Εκτιµητή
ς
-0,026
0,96
0,31
0,51
0,47
0,37
0,36

Τυπικό
λάθος
0,200

t

p

-0,650

0,515

t

p

-0,411

0,680

Εκτιµητή
ς
-0,054
0,55
0,45

Τυπικό
λάθος
0,264

t

p

-0,207

0,835

Τυπικό
λάθος
0,063
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Πίνακας 2 (Αποτελέσµατα για την Προερρινοποίηση των Ηχηρών Κλειστών - Εξωγλωσσικοί
Παράγοντες)
Λογιστική Παλινδρόµηση, 0:2225 1:286
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Προερρινοποίηση
Ελάττωση: Μέγιστη Πιθανοφάνεια
Τελική Ελάττωση: 710,92 x²=358,90 p=0,000
1 ΗΛΙΚΙΑ

1
2
3
2 ΤΑΞΙΚΟΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
1
2
3
3 ΦΥΛΟ

Α
Γ

Εκτιµητής
1,966
0,21
0,39
0,86
Εκτιµητής
0,067
0,58
0,40
0,52
Εκτιµητής
0,130
0,45
0,55

Τυπικό
λάθος
0,151

Τυπικό
λάθος
0,062

Τυπικό
λάθος
0,180

t

p

13,031

0,000

t

p

1,081

0,280

t

p

0,722

0,471
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Πίνακας 3 (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο προκλιτικών πριν από άηχο
κλειστό - Σύνολο κατηγοριών ποικιλίας - Ενδογλωσσικοί Παράγοντες)
Ανάλυση ∆ιακρίσεως (Discriminant Function Analysis)
Aρ. µεταβλητών στο µοντέλο: 8
Wilks' Lambda: 0,687, F (24,5009)=28,765, p<0,0000
1 ΠΡΟΚΛΙΤΙΚΑ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΑΡΘΡΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΑΛΛΑ138
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ
2 ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1
2
3 ΕΠΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΦΩΝΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
p
t
k
4

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΧΗΡΟΤΗΤΑ

Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1
5 ΕΠΟΜΕΝΗ
ΛΕΞΗ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΕΠΙΘΕΤΟΕΠΙΡΡΗΜΑ
ΡΗΜΑ
138

Wilks'
Lambda
0,918

Μερικός
Lambda
0,749

F

p

Ανοχή

193,194

0,000

0,871

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

0,145
0,345
0,174
0,111
0,146

0,080
0,055
0,073
0,713
0,618

0,346
0,536
0,571
0,029
0,046

0,429
0,065
0,182
0,147
0,189

Wilks'
Lambda
0,699

Μερικός
Lambda
0,984

F

p

Ανοχή

9,146

0,000

0,855

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

0,192
0,317
0,155

0,263
0,232
0,235

0,252
0,209
0,350

0,293
0,242
0,260

Wilks'
Lambda
0,698

Μερικός
Lambda
0,985

F

p

Ανοχή

9,042

0,000

0,761

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

0,232
0,196
0,316

0,177
0,308
0,236

0,345
0,177
0,264

0,246
0,318
0,184

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

0,697

0,987

7,506

0,000

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

0,276
0,218

0,181
0,333

0,303
0,198

0,239
0,251

Wilks'
Lambda
0,694

Μερικός
Lambda
0,991

F

p

Ανοχή

5,482

0,001

0,696

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

0,259

0,317

0,272

0,153

0,150

0,391

0,145

0,314

F

p

Ανοχή
0,720

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,129

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,145

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,239

1-Ανοχή
(Rτετράγ.)
0,280

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,304

ΑΛΛΑ= άρθρο (γενική πληθυντικού, έναν)
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ΑΡΘΡΟ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΑΛΛΑ139
6 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ
Κατηγορίες
ποικιλίας
3
2
1
7 ΠΡΟΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΡΙΝΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1
8 ΤΟΝΟΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1

139

0,289
0,252
0,308
0,208

0,157
0,181
0,201
0,254

0,340
0,159
0,343
0,246

0,214
0,408
0,147
0,292

Wilks'
Lambda
0,691

Μερικός
Lambda
0,996

F

p

Ανοχή

2,472

0,060

0,780

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

0,264
0,319
0,174

0,250
0,183
0,321

0,198
0,303
0,244

0,287
0,195
0,262

Wilks'
Lambda
0,689

Μερικός
Lambda
0,998

F

p

Ανοχή

1,218

0,302

0,912

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

0,199
0,303

0,259
0,233

0,215
0,280

0,327
0,184

Wilks'
Lambda
0,689

Μερικός
Lambda
0,999

F

p

Ανοχή

0,747

0,524

0,782

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

0,297
0,204

0,214
0,284

0,286
0,212

0,293
0,299

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,220

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,088

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,218

ΑΛΛΑ= µόρια, προθέσεις, σύνδεσµοι
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Πίνακας 3α (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο προκλιτικών πριν από άηχο
κλειστό - Ηχηροποίηση - Ενδογλωσσικοί Παράγοντες)
Λογιστική Παλινδρόµηση (logit) 0:585 1:1153
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Ηχηροποίηση
Ελάττωση= Μέγιστη Πιθανοφάνεια
Τελική ελάττωση: 980,59 x²(8)=259,12 p=0,0000
1 ΤΕΛΙΚΗ
ΗΧΗΡΟΤΗΤΑ
0
1
2 ΠΡΟΚΛΙΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΑΛΛΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ
3 ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
0
1
2
5 ΕΠΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΦΩΝΟ
p
t
k
4 ΕΠΟΜΕΝΗ
ΛΕΞΗ
ΕΠΙΘΕΤΟΕΠΙΡΡΗΜΑ
ΡΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΑΛΛΑ
6 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ
3
2
1

Εκτιµητής
-0,623
0,54
0,45
Εκτιµητής
-0,617
0,63
0,53
0,67
0,10
0,14
Εκτιµητής
-0,575
0,53
0,42
0,61
Εκτιµητής
0,282
0,60
0,47
0,43
Εκτιµητής
-0,107
0,48

Τυπικό
λάθος
0,133

Τυπικό
λάθος
0,056

Τυπικό
λάθος
0,134

Τυπικό
λάθος
0,080

Τυπικό
λάθος
0,050

t

p

-4,691

0,000

t

p

-11,075

0,000

t

p

-4,283

0,000

t

p

3,513

0,000

t

p

-2,153

0,031

t

p

-1,701

0,089

0,49
0,55
0,48
0,52
0,50
Εκτιµητής
-0,145
0,46
0,52
0,55

Τυπικό
λάθος
0,085
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7 ΠΡΟΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΡΙΝΟ
0
1
8 ΤΟΝΟΣ

0
1

Εκτιµητής
-0,157
0,50
0,47
Εκτιµητής
0,047
0,50
0,50

Τυπικό
λάθος
0,222

Τυπικό
λάθος
0,127

t

p

-0,704

0,482

t

p

0,371

0,711
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Πίνακας 3β (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο προκλιτικών πριν από άηχο
κλειστό - ∆ιατήρηση τελικού έρρινου - Ενδογλωσσικοί Παράγοντες)
Λογιστική Παλινδρόµηση (logit) 0:1405 1:333
Εξαρτηµένη µεταβλητή: ∆ιατήρηση τελικού έρρινου
Ελάττωση: Μέγιστη Πιθανοφάνεια
Τελική ελάττωση: 679,96 x²(8)=338,21, p=0,000
1 ΠΡΟΚΛΙΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΑΛΛΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ
2 ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
0
1
2
3 ΕΠΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΦΩΝΟ
p
t
k
4 ΤΟΝΟΣ

0
1
5 ΕΠΟΜΕΝΗ
ΛΕΞΗ
ΕΠΙΘΕΤΟΕΠΙΡΡΗΜΑ
ΡΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΑΛΛΑ
6 ΠΡΟΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΡΙΝΟ
0
1
7 ΤΕΛΙΚΗ
ΗΧΗΡΟΤΗΤΑ

Εκτιµητής
0,846
0,41
0,22
0,39
0,94
0,91
Εκτιµητής
-0,414
0,52
0,47
0,53
Εκτιµητής
-0,345
0,42
0,64
0,47
Εκτιµητής
0,320
0,42
0,59
Εκτιµητής
0,097
0,45

Τυπικό
λάθος
0,067

Τυπικό
λάθος
0,178

Τυπικό
λάθος
0,100

Τυπικό
λάθος
0,159

Τυπικό
λάθος
0,059

t

p

12,706

0,000

t

p

-2,319

0,021

t

p

-3,443

0,001

t

p

2,006

0,045

t

p

1,637

0,102

t

p

-1,284

0,199

t

p

0,66
0,34
0,52
0,34
0,54
Εκτιµητής
-0,407
0,51
0,36
Εκτιµητής

Τυπικό
λάθος
0,317

Τυπικό
λάθος
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0
1
8 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ
3
2
1

0,120
0,42
0,60

0,158

0,755

0,450

Εκτιµητής

Τυπικό
λάθος
0,102

t

p

0,639

0,523

0,065
0,56
0,39
0,60
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Πίνακας 4 (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο προκλιτικών πριν από άηχο
κλειστό - Σύνολο κατηγοριών ποικιλίας - Εξωγλωσσικοί Παράγοντες)
Ανάλυση ∆ιακρίσεως
Αριθµός µεταβλητών στο µοντέλο: 3; Εξαρτηµένη µεταβλητή: 4 κατηγορίες
Wilks' Lambda: 0,855, F (9,4215)=30,908, p<0,000
ΣΤΑΘΕΡΑ
1 ΗΛΙΚΙΑ
Κατηγορίες
ποικιλίας
1
2
3
2 ΦΥΛΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
Α
Γ
3 ΤΑΞΙΚΟΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
1
2
3

0,316
Wilks'
Lambda
0,878

0,118
Μερικός
Lambda
0,975

0,492
F

0,074
p

Ανοχή

14,801

0,000

0,500

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

0,326
0,248
0,158

0,193
0,226
0,294

0,363
0,268
0,132

0,118
0,259
0,416

Wilks'
Lambda
0,890

Μερικός
Lambda
0,962

F

p

Ανοχή

22,874

0,000

0,836

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

0,191
0,316

0,227
0,266

0,310
0,195

0,271
0,223

Wilks'
Lambda
0,901

Μερικός
Lambda
0,950

F

p

Ανοχή

30,457

0,000

0,463

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

0,082
0,402
0,310

0,107
0,255
0,377

0,339
0,218
0,139

0,472
0,124
0,175

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,500

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,164

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,537
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Πίνακας 4α (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο προκλιτικών πριν από άηχο
κλειστό - ∆ιατήρηση τελικού έρρινου - Εξωγλωσσικοί Παράγοντες)
Λογιστική Παλινδρόµηση (logit) 0:1405 1:333
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: ∆ιατήρηση τελικού
Ελάττωση: Μέγιστη Πιθανοφάνεια
Τελική Ελάττωση: 814,308, x²=69,527, p=,00000
1 ΗΛΙΚΙΑ

1
2
3
2 ΤΑΞΙΚΟΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
1
2
3
3 ΦΥΛΟ

Α
Γ

Εκτιµητής
0,725
0,34
0,49
0,72
Εκτιµητής
0,087
0,47
0,39
0,58
Εκτιµητής
-0,094
0,47
0,53

Τυπικό
λάθος
0,102

Τυπικό
λάθος
0,071

Τυπικό
λάθος
0,127

έρρινου

t

p

7,132

0,000

t

p

1,227

0,220

t

p

-0,743

0,457
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Πίνακας 4β (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο προκλιτικών πριν από άηχο
κλειστό - Ηχηροποίηση - Εξωγλωσσικοί Παράγοντες)
Λογιστική Παλινδρόµηση (logit) 0:585 1:1153
Εξαρτηµένη µεταβλητή: Ηχηροποίηση
Ελάττωση: Μέγιστη Πιθανοφάνεια
Τελική Ελάττωση: 1081,615, x²=57,064, p=0,000
ΣΤΑΘΕΡΑ
1 ΦΥΛΟ

Α
Γ
2 ΤΑΞΙΚΟΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
1
2
3
3 ΗΛΙΚΙΑ

1
2
3

82,159
Εκτιµητής
-0,782
0,60
0,40
Εκτιµητής
-0,538
0,86
0,47
0,39
Εκτιµητής
0,284
0,55
0,52
0,41

22,199
Τυπικό
λάθος
0,217

Τυπικό
λάθος
0,084

Τυπικό
λάθος
0,067

3,701
t

0,000
p

-3,598

0,000

t

p

-6,425

0,000

t

p

4,250

0,000
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Πίνακας 5 (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο προκλιτικών πριν από
εξακολουθητικό - ∆ιατήρηση τελικού έρρινου - Ενδογλωσσικοί Παράγοντες)
Λογιστική Παλινδρόµηση (logit) 0:1715 1:195
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: ∆ιατήρηση τελικού έρρινου
Ελάττωση: Μέγιστη Πιθανοφάνεια
Τελική ελάττωση: 485,635 x²(7)=288,03 p=0,000
1 ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
0
1
2 ΥΠΑΡΞΗ
ΑΡΧΙΚΟΥ
ΕΡΡΙΝΟΥ
0
1
3 ΠΡΟΚΛΙΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΑΛΛΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΘ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ
4 ΕΠΟΜΕΝΗ
ΛΕΞΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΡΗΜΑ
ΜΟΡΙΟ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΑΛΛΑ
5 ΘΕΣΗ
ΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΧΕΙΛΙΚΟ
Ο∆ΟΝΤΙΚΟ
ΦΑΤΝΙΑΚΟ
ΥΠΕΡΩΙΚΟ
6 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ
3
2
1

Εκτιµητής
-0,940
0,66
0,34

Τυπικό
λάθος
0,284

t

p

-3,306

0,000

Εκτιµητής

Τυπικό
λάθος

t

p

-0,722
0,65
0,35

0,259

-2,786

0,005

Εκτιµητής

Τυπικό
λάθος
0,050

t

p

12,448

0,000

t

p

2,427

0,015

t

p

1,845

0,065

t

p

-1,822

0,069

0,618
0,06
0,20
0,33
0,71
0,73
0,82
Εκτιµητής
0,140
0,44
0,53
0,42
0,52
0,40
0,68
Εκτιµητής
0,170
0,59
0,60
0,38
0,44
Εκτιµητής
-0,237
0,49
0,44
0,56

Τυπικό
λάθος
0,058

Τυπικό
λάθος
0,092

Τυπικό
λάθος
0,130
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7 ΤΟΝΟΣ

0
1

Εκτιµητής
0,054
0,46
0,54

Τυπικό
λάθος
0,184

t

p

0,291

0,771
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Πίνακας 6 (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο προκλιτικών πριν από
εξακολουθητικό - ∆ιατήρηση τελικού έρρινου - Εξωγλωσσικοί Παράγοντες)
Λογιστική Παλινδρόµηση (logit) 0:1715 1:195
Εξαρτηµένη µεταβλητή: ∆ιατήρηση τελικού
Ελάττωση: Μέγιστη Πιθανοφάνεια
Τελική Ελάττωση: 620,294 x²=18,714 p=0,000
1 ΗΛΙΚΙΑ

1
2
3
2 ΤΑΞΙΚΟΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
1
2
3
3 ΦΥΛΟ

Α
Γ

Εκτιµητής
0,456
0,29
0,49
0,72
Εκτιµητής
0,312
0,22
0,79
0,49
Εκτιµητής
0,003
0,52
0,48

Τυπικό
λάθος
0,110

Τυπικό
λάθος
0,091

Τυπικό
λάθος
0,033

έρρινου

t

p

4,138

0,000

t

p

3,440

0,001

t

p

0,100

0,920
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Πίνακας 7 (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο ρηµάτων πριν από άηχο κλειστό
- Σύνολο κατηγοριών ποικιλίας - Ενδογλωσσικοί Παράγοντες)
Ανάλυση ∆ιακρίσεως
Αριθµός µεταβλητών στο µοντέλο: 12
Εξαρτηµένη µεταβλτή: Σύνολο κατηγοριών ποικιλίας στα άηχα κλειστά (5 κατηγορίες)
Wilks' Lambda: 0,765 F (48,3314)=4,969 p< 0,000
Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,803

0,952

10,831

0,000

0,969

0,03

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,191
0,194

0,200
0,185

0,163
0,226

0,312
0,118

0,134
0,276

Wilks'
Lambda
0,796

Μερικός
Lambda
0,960

F

p

Ανοχή

8,826

0,000

0,916

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,175
0,158
0,271

0,203
0,239
0,154

0,164
0,206
0,222

0,199
0,257
0,146

0,259
0,139
0,208

3 ΘΕΣΗ
ΤΟΝΟΥ Wilks'
Lambda
ΣΤΟ ΡΗΜΑ
0,794
Κατηγορίες
0n0v
ποικιλίας
1
0,092
2
0,149
3
0,233

Μερικός
Lambda
0,963

F

p

Ανοχή

8,200

0,000

0,815

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,127
0,118
0,212

0,096
0,125
0,265

0,121
0,095
0,279

0,564
0,513
0,011

ΤΕΛΙΚΗ Wilks'
ΗΧΗΡΟΤΗΤΑ Lambda
0,788
Κατηγορίες
0n0v
ποικιλίας
0
0,283
1
0,130

Μερικός
Lambda
0,971

F

p

Ανοχή

6,361

0,000

0,670

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,176
0,208

0,258
0,142

0,131
0,281

0,153
0,239

5 ΦΩΝΗΕΝ ΠΡΙΝ Wilks'
ΤΟ
ΤΕΛΙΚΟ Lambda
ΕΡΡΙΝΟ
ΤΟΥ
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,787
Κατηγορίες
0n0v
ποικιλίας
a
0,142
u
0,267

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,972

6,158

0,000

0,688

0,312

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,253
0,149

0,162
0,233

0,260
0,145

0,184
0,205

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1 ΤΟΝΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1
2 ΕΠΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΦΩΝΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
p
t
k

4

6 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΧΕΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,083

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,185

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,330

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
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ΛΕΞΗΣ
0,774

0,989

2,487

0,042

0,769

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,219

0,147

0,296

0,110

0,228

0,281
0,111
0,366

0,231
0,218
0,239

0,149
0,415
0,043

0,178
0,180
0,075

0,161
0,076
0,278

0,080

0,102

0,237

0,432

0,149

0,150

0,166

0,161

0,264

0,259

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,773

0,990

2,244

0,063

0,975

0,025

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,158
0,190
0,225

0,132
0,278
0,184

0,327
0,085
0,243

0,229
0,256
0,116

0,154
0,191
0,231

Wilks'
8 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ ΤΟΥ Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,773
Κατηγορίες
0n0v
ποικιλίας
4
0,147
3
0,188
2
0,111
1
0,414

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,990

2,161

0,072

0,673

0,327

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,148
0,178
0,304
0,158

0,269
0,190
0,126
0,198

0,209
0,211
0,257
0,112

0,227
0,233
0,203
0,118

9 ΧΡΟΝΟΣ
ΤΟΥ Wilks'
Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,770
Κατηγορίες
0n0v
ποικιλίας
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
0,246
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
0,244
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
0,125

Μερικός
Lambda
0,994

F

p

Ανοχή

1,402

0,231

0,781

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,202
0,176
0,210

0,241
0,162
0,191

0,182
0,176
0,232

0,128
0,241
0,242

Wilks'
Lambda
0,770

Μερικός
Lambda
0,994

F

p

Ανοχή

1,308

0,265

0,828

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,189
0,279
0,286
0,175

0,162
0,283
0,264
0,134

0,248
0,041
0,129
0,177

0,219
0,212
0,045
0,391

0,181
0,186
0,276
0,122

Κατηγορίες
ποικιλίας
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ
ΝΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΡΗΜΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
7 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
3
2
1

10 ΕΠΟΜΕΝΗ
ΛΕΞΗ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΕΠΙΡΡΗΜΑ
ΡΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ

0,231

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,219

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,172
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ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

0,100
0,135
0,281

0,300
0,263
0,340

0,240
0,166
0,190

0,179
0,264
0,114

11 ΦΩΝΗ
ΤΟΥ Wilks'
Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,768
Κατηγορίες
0n0v
ποικιλίας
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
0,190
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
0,200

Μερικός
Lambda
0,996

F

p

Ανοχή

0,810

0,519

0,746

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,177
0,214

0,303
0,125

0,161
0,236

0,169
0,225

Wilks'
Lambda
0,767

Μερικός
Lambda
0,998

F

p

Ανοχή

0,467

0,760

0,722

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,194
0,203

0,204
0,194

0,162
0,243

0,231
0,171

0,209
0,189

12 ΠΡΟΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΡΙΝΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1

0,182
0,173
0,075

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,254

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,278
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Πίνακας 7α (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο ρηµάτων πριν από άηχο
κλειστό - Ηχηροποίηση - Ενδογλωσσικοί Παράγοντες)
Ανάλυση ∆ιακρίσεως
Αριθµός µεταβλητών στο µοντέλο: 12
Εξαρτηµένη µεταβλητή: Ηχηροποίηση (3 κατηγορίες)
Wilks' Lambda: 0,816 F (24,1724)=7,66 p<0 ,000
Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,856

0,954

20,904

0,000

0,968

0,032

0

1

e

0,342
0,305

0,427
0,244

0,232
0,450

Wilks'
Lambda
0,850

Μερικός
Lambda
0,961

F

p

Ανοχή

17,668

0,000

0,916

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,084

0

1

e

0,304
0,353
0,330

0,283
0,413
0,302

0,412
0,234
0,367

3 ΘΕΣΗ
ΤΟΝΟΥ Wilks'
Lambda
ΣΤΟ ΡΗΜΑ
0,847
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
1
0,149
2
0,173
3
0,417

Μερικός
Lambda
0,964

F

p

Ανοχή

16,296

0,000

0,815

1

e

0,139
0,137
0,562

0,712
0,690
0,022

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,826

0,989

4,812

0,008

0,768

0,232

0

1

e

0,305

0,272

0,423

0,424
0,374
0,439

0,293
0,474
0,107

0,282
0,153
0,454

0,154

0,605

0,242

0,251

0,338

0,411

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

1 ΤΟΝΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1
2 ΕΠΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΦΩΝΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
p
t
k

4 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΧΕΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ
ΝΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΡΗΜΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
5

ΤΕΛΙΚΗ Wilks'
ΗΧΗΡΟΤΗΤΑ Lambda

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,185
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0,016

0,677

0,323

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,992

3,569

0,059

0,975

0,025

0

1

e

0,255
0,397
0,341

0,468
0,303
0,243

0,277
0,300
0,415

Wilks'
7 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ ΤΟΥ Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,820
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
4
0,242
3
0,286
2
0,352
1
0,465

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,996

1,928

0,146

0,673

0,327

1

e

0,413
0,376
0,354
0,206

0,345
0,338
0,295
0,329

8 ΧΡΟΝΟΣ
ΤΟΥ Wilks'
Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,819
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
0,392
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
0,312
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
0,291

Μερικός
Lambda
0,997

F

p

Ανοχή

1,482

0,228

0,782

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,218

1

e

0,370
0,285
0,337

0,238
0,402
0,372

9 ΦΩΝΗΕΝ ΠΡΙΝ Wilks'
ΤΟ
ΤΕΛΙΚΟ Lambda
ΕΡΡΙΝΟ
ΤΟΥ
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,818
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
a
0,348
u
0,318

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,998

0,686

0,504

0,694

0,306

1

e

0,352
0,314

0,300
0,368

Wilks'
Lambda
0,817

Μερικός
Lambda
0,999

F

p

Ανοχή

0,322

0,725

0,826

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,174

0

1

e

0,288
0,469
0,440

0,404
0,219
0,105

0,308
0,312
0,455

Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1
6 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
3
2
1

10 ΕΠΟΜΕΝΗ
ΛΕΞΗ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΕΠΙΡΡΗΜΑ
ΡΗΜΑ

0,824

0,990

4,182

0

1

e

0,393
0,279

0,303
0,361

0,304
0,360

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

0,823
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ΑΡΘΡΟ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

0,548
0,408
0,318
0,437

0,204
0,374
0,433
0,202

11 ΦΩΝΗ
ΤΟΥ Wilks'
Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,817
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
0,332
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
0,334

Μερικός
Lambda
0,999

F

p

Ανοχή

0,237

0,789

0,747

1

e

0,355
0,312

0,313
0,354

Wilks'
Lambda
0,817

Μερικός
Lambda
0,999

F

p

Ανοχή

0,230

0,794

0,723

0

1

e

0,323
0,343

0,343
0,324

0,334
0,333

12 ΠΡΟΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΡΙΝΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1

0,248
0,218
0,249
0,362

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,253

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,277
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Πίνακας 7β (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο ρηµάτων πριν από άηχο
κλειστό - ∆ιατήρηση τελικού έρρινου - Ενδογλωσσικοί Παράγοντες)
Ανάλυση ∆ιακρίσεως
Αριθµός µεταβλητών στο µοντέλο: 12
Εξαρτηµένη µεταβλητή: ∆ιατήρηση τελικού έρρινου (3 κατηγορίες)
Wilks' Lambda: 0,845 F (24,1724)=6,297 p<0,0000
Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,873

0,969

13,905

0,000

0,968

0,032

0

1

e

0,349
0,306

0,400
0,267

0,251
0,427

2 ΘΕΣΗ
ΤΟΝΟΥ Wilks'
Lambda
ΣΤΟ ΡΗΜΑ
0,872
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
1
0,121
2
0,185
3
0,506

Μερικός
Lambda
0,969

F

p

Ανοχή

13,622

0,000

0,813

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,187

1

e

0,161
0,148
0,471

0,718
0,667
0,024

Wilks'
Lambda
0,871

Μερικός
Lambda
0,971

F

p

Ανοχή

13,043

0,000

0,909

0

1

e

0,270
0,306
0,419

0,320
0,442
0,245

0,410
0,252
0,336

4 ΦΩΝΗΕΝ ΠΡΙΝ Wilks'
ΤΟ
ΤΕΛΙΚΟ Lambda
ΕΡΡΙΝΟ
ΤΟΥ
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,868
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
a
0,246
u
0,428

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,974

11,680

0,000

0,689

0,311

1

e

0,434
0,243

0,320
0,329

ΤΕΛΙΚΗ Wilks'
ΗΧΗΡΟΤΗΤΑ Lambda
0,859
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
0
0,472
1
0,218

Μερικός
Lambda
0,984

F

p

Ανοχή

7,053

0,001

0,670

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,330

1

e

0,273
0,377

0,255
0,405

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1 ΤΟΝΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1

3 ΕΠΟΜΕΝΟ
ΣΥΜΦΩΝΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
p
t
k

5

6 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΧΕΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,091

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
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ΛΕΞΗΣ
0,851

0,993

2,994

0,051

0,760

0,240

0

1

e

0,381

0,231

0,388

0,380
0,394
0,377

0,363
0,437
0,265

0,256
0,169
0,358

0,239

0,348

0,413

0,217

0,331

0,451

Wilks'
7 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ ΤΟΥ Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,850
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
4
0,340
3
0,339
2
0,206
1
0,467

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,995

2,276

0,103

0,669

0,331

1

e

0,278
0,303
0,476
0,277

0,381
0,359
0,318
0,256

8 ΧΡΟΝΟΣ
ΤΟΥ Wilks'
Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,848
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
0,429
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
0,341
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
0,237

Μερικός
Lambda
0,997

F

p

Ανοχή

1,338

0,263

0,776

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,224

1

e

0,346
0,282
0,356

0,226
0,377
0,407

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,847

0,998

0,665

0,514

0,977

0,023

0

1

e

0,378
0,257
0,365

0,310
0,444
0,257

0,312
0,299
0,379

10 ΦΩΝΗ
ΤΟΥ Wilks'
Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,846
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
0,380
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
0,289

Μερικός
Lambda
0,999

F

p

Ανοχή

0,282

0,754

0,747

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,253

1

e

0,314
0,351

0,306
0,360

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

Κατηγορίες
ποικιλίας
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ
ΝΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΡΗΜΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ

9 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
3
2
1

11 ΕΠΟΜΕΝΗ
ΛΕΞΗ

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
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Κατηγορίες
ποικιλίας
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΕΠΙΡΡΗΜΑ
ΡΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
12 ΠΡΟΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΡΙΝΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1

0,846

1,000

0,128

0,880

0,823

0,177

0

1

e

0,360
0,334
0,360
0,353
0,285
0,315
0,287

0,300
0,394
0,268
0,391
0,283
0,228
0,489

0,340
0,272
0,372
0,257
0,432
0,457
0,225

Wilks'
Lambda
0,845

Μερικός
Lambda
1,000

F

p

Ανοχή

0,100

0,905

0,723

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,277

0

1

e

0,304
0,365

0,351
0,316

0,346
0,320
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Πίνακας 8 (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο ρηµάτων πριν από άηχο κλειστό
- Σύνολο κατηγοριών ποικιλίας - Εξωγλωσσικοί Παράγοντες)
Ανάλυση ∆ιακρίσεως
Αριθµός µεταβλητών στο µοντέλο: 3
Εξαρτηµένη µεταβλητή: Σύνολο κατηγοριών ποικιλίας στα άηχα κλειστά (5 κατηγορίες)
Wilks' Lambda: 0,903 F (12,2299)=7,495 p< 0,000
1 ΤΑΞΙΚΟΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
1
2
3
2 ΦΥΛΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΑΝ∆ΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
3 ΗΛΙΚΙΑ
Κατηγορίες
ποικιλίας
1
2
3

Wilks'
Lambda
0,953

Μερικός
Lambda
0,948

F

p

Ανοχή

12,018

0,000

0,530

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,088
0,107
0,443

0,092
0,258
0,175

0,155
0,224
0,119

0,597
0,104
0,067

0,069
0,307
0,196

Wilks'
Lambda
0,923

Μερικός
Lambda
0,979

F

p

Ανοχή

4,580

0,001

0,841

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,160
0,230

0,171
0,216

0,335
0,110

0,181
0,204

0,154
0,240

Wilks'
Lambda
0,917

Μερικός
Lambda
0,985

F

p

Ανοχή

3,308

0,011

0,574

0n0v

1n0v

0n1v

1n1v

e

0,137
0,317
0,139

0,154
0,185
0,213

0,268
0,138
0,164

0,265
0,276
0,083

0,177
0,085
0,401

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,470

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,159

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,426
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Πίνακας 9 (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο ρηµάτων πριν από
εξακολουθητικό - ∆ιατήρηση τελικού έρρινου - Ενδογλωσσικοί Παράγοντες)
Ανάλυση ∆ιακρίσεως
Αριθµός µεταβλητών στο µοντέλο: 15
Εξαρτηµένη µεταβλητή: ∆ιατήρηση τελικού έρρινου (3 κατηγορίες)
Wilks' Lambda: 0,792 F (30,1372)=5,633 p< 0,000
Wilks'
Lambda
0,864

Μερικός
Lambda
0,918

F

p

Ανοχή

30,674

0,000

0,592

0

1

e

0,200
0,482

0,506
0,190

0,294
0,327

2 ΘΕΣΗ
ΤΟΝΟΥ Wilks'
Lambda
ΣΤΟ ΡΗΜΑ
0,838
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
1
0,085
2
0,216
3
0,590

Μερικός
Lambda
0,946

F

p

Ανοχή

19,480

0,000

0,857

1

e

0,206
0,136
0,386

0,708
0,648
0,024

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,809

0,980

7,123

0,001

0,899

0,101

0

1

e

0,407
0,365

0,298
0,267

0,295
0,368

Wilks'
Lambda
0,809

Μερικός
Lambda
0,980

F

p

Ανοχή

7,082

0,001

0,446

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,554

0

1

e

0,269
0,379

0,248
0,411

0,484
0,210

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,805

0,985

5,300

0,005

0,749

0,251

0

1

e

0,344
0,320

0,365
0,301

0,291
0,379

Wilks'
Lambda
0,800

Μερικός
Lambda
0,991

F

p

Ανοχή

3,159

0,053

0,556

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,444

1 ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΡΙΝΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1

3 ΤΟΝΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1
4 ΕΙ∆ΟΣ
ΡΗΜΑΤΟΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ
ΜΗ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ
5 ΑΡΧΙΚΟ
ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1
6 ΤΕΛΙΚΗ
ΗΧΗΡΟΤΗΤΑ

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,408

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,143
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Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1

0

1

e

0,342
0,309

0,417
0,253

0,241
0,438

Wilks'
Lambda
0,798

Μερικός
Lambda
0,993

F

p

Ανοχή

2,391

0,092

0,678

0

1

e

0,402
0,156
0,511
0,296

0,243
0,597
0,224
0,292

0,355
0,246
0,265
0,412

Wilks'
8 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ ΤΟΥ Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,798
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
5
0,155
4
0,234
3
0,358
2
0,424
1
0,533

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,993

2,367

0,095

0,721

0,279

1

e

0,295
0,552
0,270
0,273
0,246

0,550
0,214
0,372
0,303
0,221

Wilks'
Lambda
0,798

Μερικός
Lambda
0,993

F

p

Ανοχή

2,335

0,098

0,677

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,323

0

1

e

0,381
0,281

0,248
0,431

0,371
0,289

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,797

0,994

2,053

0,129

0,778

0,222

0

1

e

0,403
0,332
0,271

0,303
0,315
0,380

0,295
0,353
0,349

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,797

0,995

1,843

0,159

0,543

0,457

0

1

e

0,471

0,272

0,257

7 ΘΕΣΗ
ΑΡΘΡΩΣΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΧΕΙΛΙΚΑ
Ο∆ΟΝΤΙΚΑ
ΦΑΤΝΙΑΚΑ
ΥΠΕΡΩΙΚΑ

9 ΠΡΟΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΡΙΝΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1
10 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
3
2
1
11 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΧΕΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,322

224

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ
ΝΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΡΗΜΑ
ΠΡΟΘΕΤΙΚΗ
ΦΡΑΣΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟ
ΡΗΜΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ

0,497
0,172
0,421

0,166
0,301
0,319

0,337
0,527
0,260

0,196

0,367

0,437

0,495

0,367

0,137

0,087

0,259

0,655

0,443

0,421

0,136

12 ΦΩΝΗΕΝ ΠΡΙΝ Wilks'
ΤΟ
ΤΕΛΙΚΟ Lambda
ΕΡΡΙΝΟ
ΤΟΥ
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,797
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
a
0,344
u
0,323

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,995

1,813

0,164

0,681

0,319

1

e

0,332
0,335

0,324
0,342

13 ΧΡΟΝΟΣ
ΤΟΥ Wilks'
Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,794
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
0,494
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
0,311
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
0,220

Μερικός
Lambda
0,998

F

p

Ανοχή

0,777

0,460

0,572

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,428

1

e

0,231
0,383
0,381

0,276
0,306
0,399

14 ΦΩΝΗ
ΤΟΥ Wilks'
Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,794
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
0,273
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
0,385

Μερικός
Lambda
0,998

F

p

Ανοχή

0,583

0,559

0,741

1

e

0,450
0,234

0,277
0,381

Wilks'
Lambda
0,794

Μερικός
Lambda
0,998

F

p

Ανοχή

0,554

0,575

0,496

0

1

e

0,355
0,237
0,433
0,327
0,331
0,342
0,325
0,240

0,446
0,470
0,311
0,166
0,350
0,162
0,439
0,388

0,199
0,293
0,256
0,507
0,318
0,496
0,236
0,372

15 ΕΠΟΜΕΝΗ
ΛΕΞΗ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΕΠΙΡΡΗΜΑ
ΡΗΜΑ
ΜΟΡΙΟ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΘΕΣΗ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,259

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,504

225

Πίνακας 10 (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο ρηµάτων πριν από
εξακολουθητικό - ∆ιατήρηση τελικού έρρινου - Εξωγλωσσικοί Παράγοντες)
Ανάλυση ∆ιακρίσεως
Αριθµός µεταβλητών στο µοντέλο: 3
Εξαρτηµένη µεταβλητή: ∆ιατήρηση του τελικού έρρινου (3 κατηγορίες)
Wilks' Lambda: 0,960 F (6,1396)=4,697 p<0,0001
1 ΦΥΛΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΑΝ∆ΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
2 ΗΛΙΚΙΑ
Κατηγορίες
ποικιλίας
1
2
3
3 ΤΑΞΙΚΟΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
1
2
3

Wilks'
Lambda
0,973

Μερικός
Lambda
0,988

F

p

Ανοχή

4,333

0,013

0,829

0

1

e

0,359
0,300

0,385
0,279

0,256
0,421

Wilks'
Lambda
0,970

Μερικός
Lambda
0,991

F

p

Ανοχή

3,207

0,041

0,586

0

1

e

0,291
0,569
0,185

0,413
0,202
0,366

0,296
0,229
0,449

Wilks'
Lambda
0,962

Μερικός
Lambda
0,999

F

p

Ανοχή

0,295

0,745

0,533

0

1

e

0,477
0,168
0,374

0,182
0,574
0,287

0,341
0,258
0,339

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,171

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,414

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,467
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Πίνακας 11 (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο προκλιτικών πριν από φωνήεν
- ∆ιατήρηση τελικού έρρινου - Ενδογλωσσικοί Παράγοντες)
Λογιστική Παλινδρόµηση (logit) 0:53 1:1835
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: ∆ιατήρηση τελικού έρρινου
Ελάττωση: Μέγιστη Πιθανοφάνεια
Τελική ελάττωση: 233,048 x²(7)=17,137 p=0,016
Εκτιµητής

1 ΤΟΝΟΣ

0,938
0,60
0,42

0
1

Εκτιµητής

2 ΥΨΟΣ
ΦΩΝΗΕΝΤΟΣ

-0,389
0,42
0,44
0,61

0
1
2

Εκτιµητής

3 ΕΠΟΜΕΝΗ
ΛΕΞΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΕΠΙΡΡΗΜΑ
ΡΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΘΕΣΗ
4 ΠΡΟΣΘΙΟΤΗΤΑ
ΦΩΝΗΕΝΤΟΣ
0
1
5 ΠΡΟΚΛΙΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΘ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ
6 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ
3
2

-

-0,287
0,32

Τυπικό
λάθος
0,402

Τυπικό
λάθος
0,189

Τυπικό
λάθος
0,166

t

p

2,331

0,020

t

p

-2,061

0,039

t

p

-1,729

0,084

t

p

-0,807

0,420

t

p

0,249

0,804

t

p

-0,228

0,820

t

p

0,39
0,90
0,73
0,67
0,90
Εκτιµητής
-0,599
0,38
0,51
Εκτιµητής
0,036
0,41
0,58
0,63
0,41
0,44
Εκτιµητής
-0,086
0,52
0,48

Εκτιµητής
7 ΥΠΑΡΞΗ
ΕΡΡΙΝΟΥ ΜΕΤΑ

Τυπικό
λάθος
0,743

Τυπικό
λάθος
0,145

Τυπικό
λάθος
0,375

Τυπικό
λάθος
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ΤΟ ΦΩΝΗΕΝ
0
1

-0,030
0,50
0,50

0,412

-0,073

0,942
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Πίνακας 12 (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο προκλιτικών πριν από φωνήεν ∆ιατήρηση τελικού έρρινου - Εξωγλωσσικοί Παράγοντες)
Λογιστική Παλινδρόµηση, 0:535 1:1835
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Προερρινοποίηση
Ελάττωση: Μέγιστη Πιθανοφάνεια
Τελική Ελάττωση: 241,54 x²(3)=0,152 p=0,984
1 ΗΛΙΚΙΑ

1
2
3
2 ΤΑΞΙΚΟΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
1
2
3
3 ΦΥΛΟ

Α
Γ

Εκτιµητής
0,082
0,47
0,57
0,42
Εκτιµητής
0,059
0,65
0,34
0,58
Εκτιµητής
0,088
0,48
0,52

Τυπικό
λάθος
0,258

Τυπικό
λάθος
0,205

Τυπικό
λάθος
0,313

t

p

0,319

0,750

t

p

0,287

0,774

t

p

0,281

0,778
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Πίνακας 13 (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο ρηµάτων πριν από φωνήεν ∆ιατήρηση τελικού έρρινου - Ενδογλωσσικοί Παράγοντες)
Ανάλυση ∆ιακρίσεως
Αριθµός µεταβλητών στο µοντέλο: 16
Εξαρτηµένη µεταβλητή: ∆ιατήρηση τελικού έρρινου (3 κατηγορίες)
Wilks' Lambda: 0,879 F (32,1264)=2,628 p< 0,000
Wilks'
Μερικός
F
p
Ανοχή
1-Ανοχή
1 ΥΨΟΣ
Lambda
Lambda
(R-τετράγ.)
ΦΩΝΗΕΝΤΟΣ
0,898
0,979
6,842
0,001
0,820
0,180
Κατηγορίες
0
1
e
ποικιλίας
0
0,526
0,268
0,207
1
0,321
0,435
0,244
2
0,172
0,250
0,578
Wilks'
Lambda
0,893

Μερικός
Lambda
0,984

F

p

Ανοχή

5,122

0,006

0,477

0

1

e

0,466
0,209

0,341
0,286

0,193
0,505

Wilks'
Lambda
0,891

Μερικός
Lambda
0,986

F

p

Ανοχή

4,362

0,013

0,428

0

1

e

0,227
0,455

0,333
0,310

0,440
0,235

4 ΘΕΣΗ
ΤΟΝΟΥ Wilks'
Lambda
ΣΤΟ ΡΗΜΑ
0,886
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
1
0,186
2
0,216
3
0,535

Μερικός
Lambda
0,992

F

p

Ανοχή

2,443

0,088

0,748

1

e

0,224
0,241
0,398

0,590
0,543
0,067

5 ΕΡΡΙΝΟ ΜΕΤΑ Wilks'
Lambda
ΤΟ ΦΩΝΗΕΝ
0,886
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
0
0,318
1
0,344

Μερικός
Lambda
0,992

F

p

Ανοχή

2,423

0,089

0,740

1

e

0,291
0,376

0,391
0,280

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,885

0,993

2,114

0,122

0,706

0,294

0

1

e

0,418

0,352

0,230

2 ΤΕΛΙΚΗ
ΗΧΗΡΟΤΗΤΑ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1
3 ΕΙ∆ΟΣ
ΡΗΜΑΤΟΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ
ΜΗ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ

6 ΤΟΝΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,523

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,572

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,252

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,260
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1

0,250

0,297

0,453

Wilks'
Lambda
0,885

Μερικός
Lambda
0,994

F

p

Ανοχή

2,053

0,129

0,582

0

1

e

0,312
0,352

0,391
0,281

0,298
0,368

8 ΧΡΟΝΟΣ
ΤΟΥ Wilks'
Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,884
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
0,336
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
0,420
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
0,247

Μερικός
Lambda
0,994

F

p

Ανοχή

1,813

0,164

0,582

1

e

0,399
0,240
0,365

0,265
0,340
0,388

Wilks'
Lambda
0,882

Μερικός
Lambda
0,996

F

p

Ανοχή

1,143

0,320

0,768

0

1

e

0,356
0,308

0,284
0,387

0,360
0,305

10 ΦΩΝΗΕΝ ΠΡΙΝ Wilks'
ΤΟ
ΤΕΛΙΚΟ Lambda
ΕΡΡΙΝΟ
ΤΟΥ
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,882
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
a
0,270
u
0,403

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,996

1,123

0,326

0,650

0,350

1

e

0,366
0,298

0,364
0,299

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,882

0,997

0,949

0,388

0,628

0,372

0

1

e

0,416

0,354

0,231

0,164
0,198
0,220

0,268
0,275
0,316

0,568
0,527
0,464

0,826

0,117

0,057

0,139

0,677

0,184

0,392

0,207

0,400

7 ΠΡΟΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΡΙΝΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1

9 ΠΡΟΣΘΙΟΤΗΤΑ
ΦΩΝΗΕΝΤΟΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
0
1

11 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΧΕΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ
ΝΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΡΗΜΑ
ΠΡΟΘΕΤΙΚΗ
ΦΡΑΣΗ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,418

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,418

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,232
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12 ΦΩΝΗ
ΤΟΥ Wilks'
Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,881
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
0,304
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
0,362

Μερικός
Lambda
0,997

F

p

Ανοχή

0,805

0,447

0,752

1

e

0,375
0,294

0,321
0,344

Wilks'
Lambda
0,881

Μερικός
Lambda
0,998

F

p

Ανοχή

0,596

0,552

0,684

0

1

e

0,386
0,125
0,345
0,080
0,340
0,450
0,386
0,530

0,416
0,285
0,524
0,398
0,459
0,253
0,413
0,036

0,198
0,589
0,132
0,522
0,201
0,297
0,201
0,435

Wilks'
14 ΗΧΗΡΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΑ
ΤΟ Lambda
ΦΩΝΗΕΝ
0,880
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
0
0,292
1
0,377

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,999

0,199

0,820

0,761

0,239

1

e

0,366
0,301

0,342
0,322

Wilks'
15 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ ΤΟΥ Lambda
ΡΗΜΑΤΟΣ
0,880
Κατηγορίες
0
ποικιλίας
5
0,194
4
0,495
3
0,316
2
0,346

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,999

0,181

0,834

0,618

0,382

1

e

0,295
0,318
0,370
0,303

0,511
0,187
0,314
0,351

Wilks'
Lambda

Μερικός
Lambda

F

p

Ανοχή

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)

0,879

1,000

0,122

0,885

0,804

0,196

0

1

e

0,458
0,379
0,177

0,281
0,410
0,266

0,261
0,211
0,557

13 ΕΠΟΜΕΝΗ
ΛΕΞΗ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΕΠΙΡΡΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ
ΡΗΜΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΜΟΡΙΟ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΠΡΟΘΕΣΗ

16 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΞΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
3
2
1

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,248

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,316
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Πίνακας 14 (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο ρηµάτων πριν από φωνήεν ∆ιατήρηση τελικού έρρινου - Εξωγλωσσικοί Παράγοντες)
Ανάλυση ∆ιακρίσεως
Αριθµός µεταβλητών στο µοντέλο: 16
Εξαρτηµένη µεταβλητή: ∆ιατήρηση τελικού έρρινου (3 κατηγορίες)
Wilks' Lambda: 0,979 F (6,1290)=2,282 p< 0,033
1 ΗΛΙΚΙΑ
Κατηγορίες
ποικιλίας
1
2
3
2 ΤΑΞΙΚΟΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
Κατηγορίες
ποικιλίας
1
2
3
3 ΦΥΛΟ
Κατηγορίες
ποικιλίας
ΑΝ∆ΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Wilks'
Lambda
0,985

Μερικός
Lambda
0,994

F

p

Ανοχή

1,973

0,140

0,550

0

1

e

0,345
0,514
0,174

0,331
0,302
0,309

0,325
0,184
0,517

Wilks'
Lambda
0,984

Μερικός
Lambda
0,995

F

p

Ανοχή

1,654

0,192

0,551

0

1

e

0,404
0,122
0,559

0,365
0,375
0,203

0,231
0,503
0,238

Wilks'
Lambda
0,984

Μερικός
Lambda
0,995

F

p

Ανοχή

1,550

0,213

0,866

0

1

e

0,334
0,330

0,372
0,296

0,294
0,374

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,450

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,449

1-Ανοχή
(R-τετράγ.)
0,134
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Πίνακας 15 (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο προκλιτικών πριν από ηχηρό
κλειστό - ∆ιατήρηση τελικού έρρινου - Ενδογλωσσικοί Παράγοντες)
Λογιστική Παλινδρόµηση (logit) 0:209 1:27
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: ∆ιατήρηση τελικού έρρινου
Ελάττωση: Μέγιστη Πιθανοφάνεια
Τελική ελάττωση: 71,807 x²(5)=24,242 p=0,0002
1 ΠΡΟΚΛΙΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΑ,
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ
2 ΤΟΝΟΣ

0
1
3 ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
0
1
4 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΛΛΑΒΩΝ
3
2
1
5 ΣΥΜΦΩΝΟ

b
d
g

Εκτιµητής
1,305
0,30

Τυπικό
λάθος
0,554

t

p

2,357

0,019

t

p

-1,814

0,071

t

p

1,336

0,183

t

p

0,952

0,342

t

p

-0,902

0,368

0,24
0,81
Εκτιµητής
-2,112
0,55
0,43
Εκτιµητής
1,990
0,52
0,48
Εκτιµητής
0,392
0,54
0,45
0,52
Εκτιµητής
-0,880
0,57
0,59
0,34

Τυπικό
λάθος
1,164

Τυπικό
λάθος
1,490

Τυπικό
λάθος
0,412

Τυπικό
λάθος
0,975
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Πίνακας 16 (Αποτελέσµατα για την Ποικιλία στο τελικό έρρινο προκλιτικών πριν από ηχηρό
κλειστό - ∆ιατήρηση τελικού έρρινου - Ενδογλωσσικοί Παράγοντες)
Λογιστική Παλινδρόµηση (logit) 0:201 1:27
Εξαρτηµένη µεταβλητή: ∆ιατήρηση τελικού
Ελάττωση: Μέγιστη Πιθανοφάνεια
Τελική Ελάττωση: 78,649 x²(3)=10,559 p=0,014
1 ΗΛΙΚΙΑ

1
2
3
2 ΤΑΞΙΚΟΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ
1
2
3
3 ΦΥΛΟ

ΑΝ∆ΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Εκτιµητής
0,980
0,33
0,41
0,75
Εκτιµητής
0,265
0,48
0,45
0,57
Εκτιµητής
-0,273
0,51
0,49

Τυπικό
λάθος
0,339

Τυπικό
λάθος
0,372

Τυπικό
λάθος
0,487

έρρινου

t

p

2,890

0,004

t

p

0,712

0,477

t

p

-0,560

0,576

235

Παράρτηµα 3: Κωδικοποίηση της αλληλεπίδρασης κοινωνικών παραγόντων και
στατιστικά αποτελέσµατα
Πίνακας 1: Κωδικοποίηση των οµιλητών στους δείκτες αλληλεπίδρασης
Φύλο

Ηλικία

Ταξικός δείκτης

M
M
M
M
M
F
F
F

1
2
2
3
3
1
2
3

3
2
3
1
3
3
2
1

Φύλο

Κατηγορία
αλληλεπίδρασης Κατανοµή Οµιλητών
1 ∆3-Ε3-Ε5
2 Β1-Ε1
3 ∆1
4 Α1
5 Γ1
6 Β4-Γ4
7 Β2-Γ2-∆2-Ε2
8 Α2

Ηλικία

Κατηγορία
αλληλεπίδρασης Κατανοµή Οµιλητών
1 ∆3-Ε3-Ε5
2 Β1- ∆1-Ε1
3 Α1-Γ1
4 Β4-Γ4
5 Β2-Γ2-∆2-Ε2
6 Α2

Φύλο

Ταξικός δείκτης

M
M
M
F
F
F

1
2
3
1
2
3

Κατηγορία
αλληλεπίδρασης Κατανοµή Οµιλητών
1 Α1
2 Β1-Ε1
3 Γ1-∆1-∆3-Ε3-Ε5
4 Α2
5 Β2-Γ2-∆2-Ε2
6 Β4-Γ4

Ηλικία

Ταξικός δείκτης

1
2
2
3
3

3
2
3
1
3

M
M
M
F
F
F

1
2
3
1
2
3

Κατηγορία
αλληλεπίδρασης Κατανοµή Οµιλητών
1 ∆3-Ε3-Ε5-Β4-Γ4
2 Β1-Ε1-Β2-Γ2-∆2-Ε2
3 ∆1
4 Α1-Α2
5 Γ1
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Πίνακας 2: Αλληλεπίδραση εξωγλωσσικών µεταβλητών: Προκλιτικά: Ηχηροποίηση του
επόµενου άηχου κλειστού
Φύλο

Ηλικία

M
M
M
M
M
F
F
F

1
2
2
3
3
1
2
3

Ταξικός
δείκτης
3
2
3
1
3
3
2
1

Φύλο

Ηλικία

M
M
M
F
F
F

1
2
3
1
2
3

Φύλο

Ταξικός δείκτης

M
M
M
F
F
F

1
2
3
1
2
3

Ηλικία

Ταξικός δείκτης

1
2
2
3
3

3
2
3
1
3

Κατηγορία
αλληλεπίδρασης
1
2
3
4
5
6
7
8

Στατιστικά
"βάρη"
0,55
0,56
0,64
0,78
0,32
0,32
0,38
0,80

Κατηγορία
αλληλεπίδρασης
1
2
3
4
5
6

Στατιστικά
"βάρη"
0,56
0,60
0,48
0,33
0,39
0,80

Κατηγορία
αλληλεπίδρασης

Στατιστικά
"βάρη"
0,78
0,56
0,51
0,80
0,39
0,32

Κατηγορία
αλληλεπίδρασης

Στατιστικά
"βάρη"
0,45
0,43
0,65
0,79
0,32

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

Πίνακας 3: Αλληλεπίδραση εξωγλωσσικών µεταβλητών: Προκλιτικά: ∆ιατήρηση τελικού
έρρινου πριν από εξακολουθητικά
Ηλικία

Ταξικός δείκτης

1
2
2
3
3

3
2
3
1
3

Κατηγορία
αλληλεπίδρασης
1
2
3
4
5

Στατιστικά
"βάρη"
0,46
0,56
0,47
0,39
0,70

Πίνακας 4α: Αλληλεπίδραση εξωγλωσσικών µεταβλητών: Ρήµατα: ∆ιατήρηση τελικού έρρινου
πριν από το επόµενο άηχο κλειστό
Φύλο

Ηλικία

Ταξικός
δείκτης

Κατηγορία
αλληλεπίδρασης

0

Στατιστικά "βάρη"
1
e
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M
M
M
M
M
F
F
F

1
2
2
3
3
1
2
3

Φύλο

Ηλικία

3
2
3
1
3
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8

Κατηγορία αλληλεπίδρασης

M
M
M
F
F
F

1
2
3
1
2
3

1
2
3
4
5
6

Φύλο

Ταξικός
δείκτης

Κατηγορία αλληλεπίδρασης

M
M
M
F
F
F

1
2
3
1
2
3

1
2
3
4
5
6

Ηλικία

Ταξικός
δείκτης

Κατηγορία αλληλεπίδρασης

1
2
2
3
3

3
2
3
1
3

1
2
3
4
5

0,456
0,316
0,638
0,193
0,291
0,364
0,226
0,183

0,311
0,431
0,244
0,327
0,212
0,145
0,475
0,499

0,233
0,253
0,119
0,479
0,497
0,492
0,299
0,407

Στατιστικά "βάρη"
0
0,464
0,467
0,262
0,342
0,232
0,188

1
0,309
0,345
0,254
0,144
0,474
0,499

e
0,228
0,189
0,484
0,483
0,294
0,313

Στατιστικά "βάρη"
0
1
e
0,231
0,321
0,448
0,363
0,409
0,228
0,487
0,246
0,268
0,217
0,487
0,296
0,266
0,459
0,275
0,419
0,137
0,444
Στατιστικά "βάρη"
0
1
e
0,400
0,257
0,343
0,235
0,465
0,299
0,618
0,254
0,128
0,174
0,425
0,401
0,270
0,212
0,518
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Πίνακας 4β: Αλληλεπίδραση εξωγλωσσικών µεταβλητών: Ρήµατα: Ηχηροποίηση του
επόµενου άηχου κλειστού
Φύλο

Ηλικία

Ταξικός
δείκτης

Κατηγορία
αλληλεπίδρασης

M
M
M
M
M
F
F
F

1
2
2
3
3
1
2
3

3
2
3
1
3
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8

Φύλο

Ηλικία

Κατηγορία αλληλεπίδρασης

M
M
M
F
F
F

1
2
3
1
2
3

1
2
3
4
5
6

Φύλο

Ταξικός
δείκτης

Κατηγορία αλληλεπίδρασης

M
M
M
F
F
F

1
2
3
1
2
3

1
2
3
4
5
6

Ηλικία

Ταξικός
δείκτης

Κατηγορία αλληλεπίδρασης

1
2
2
3
3

3
2
3
1
3

1
2
3
4
5

Στατιστικά "βάρη"
0
1
e
0,339
0,429
0,232
0,255
0,543
0,202
0,540
0,304
0,156
0,192
0,409
0,398
0,308
0,137
0,554
0,309
0,099
0,593
0,470
0,230
0,301
0,146
0,650
0,204
Στατιστικά "βάρη"
0
0,345
0,355
0,263
0,315
0,476
0,150

1
0,426
0,461
0,255
0,098
0,227
0,647

e
0,229
0,185
0,482
0,587
0,296
0,203

Στατιστικά "βάρη"
0
1
e
0,219
0,394
0,387
0,288
0,518
0,194
0,397
0,293
0,310
0,168
0,631
0,201
0,510
0,211
0,279
0,344
0,093
0,564
Στατιστικά "βάρη"
0
1
e
0,311
0,330
0,359
0,380
0,339
0,281
0,521
0,314
0,165
0,153
0,563
0,284
0,289
0,137
0,573

Πίνακας 5: Αλληλεπίδραση εξωγλωσσικών µεταβλητών: Ρήµατα: ∆ιατήρηση τελικού έρρινου
πριν από το επόµενο εξακολουθητικό
Φύλο

M
M
M
F
F
F

Ηλικία

1
2
3
1
2
3

Κατηγορία αλληλεπίδρασης

1
2
3
4
5
6

Στατιστικά "βάρη"
0
0,380
0,454
0,291
0,253
0,365
0,217

1
0,438
0,361
0,296
0,216
0,364
0,274

e
0,181
0,184
0,413
0,531
0,271
0,508
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Παράρτηµα 4: Ερωτηµατολόγιο διερεύνησης κοινωνικού δικτύου

Όνοµα:

_ ____________________

Επώνυµο: _____________________
Ηλικία: 1

2

Φύλο:

Άνδρας

1.

3
Γυναίκα

Πόσα χρόνια γνωρίζεται τον:
Ατοµα

Χρόνια
Γνωριµίας

Α1
Α2
Β1
Β2
Β4
Γ1
Γ2
Γ4
∆1
∆2
∆3
Ε1
Ε2
Ε3
Ε5
2.

Πόσο συχνά µέσα σε διάρκεια ενός µήνα βλέπετε τον:
Ατοµα

Συχνότητα
επαφών

Α1
Α2
Β1
Β2
Β4
Γ1
Γ2
Γ4
∆1
∆2
∆3
Ε1
Ε2
Ε3
Ε5
3.

Ποιος σας υποστηρίζει σε
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α) Πρακτικά θέµατα
β) Συναισθηµατικά θέµατα
γ) Στην ανατροφή των παιδιών
Ατοµα

Πρακτική
Υποστήριξη

Συναισθηµατική
Υποστήριξη

Υποστήριξη
ανατροφή
παιδιών

στην
των

Α1
Α2
Β1
Β2
Β4
Γ1
Γ2
Γ4
∆1
∆2
∆3
Ε1
Ε2
Ε3
Ε5
4.

Με ποιους µπορείτε να συζητήσετε ένα σηµαντικό προσωπικό θέµα:
Ατοµα

Συχνότητα
επαφών

Α1
Α2
Β1
Β2
Β4
Γ1
Γ2
Γ4
∆1
∆2
∆3
Ε1
Ε2
Ε3
Ε5
5.

Με ποιους είστε συγγενείς
Ατοµα

Συχνότητα
επαφών

Α1
Α2
Β1
Β2
Β4
Γ1
Γ2
Γ4
∆1
∆2
∆3
Ε1
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Ε2
Ε3
Ε5
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Παράρτηµα 5: Παραγωγή φωνητικών τύπων από ΥΑ έρρινου + άηχου κλειστού µέσω
των κανόνων του Newton (1972).
Οι διαλεκτικές οµάδες (∆Ο) περιλαµβάνουν τις εξής διαλέκτους : ∆Ο Α: Παλιά Αθηναϊκή διάλεκτος,
Ιδιώµα Κύµης, κ.ά. ∆Ο Β: Βόρεια Ελλάδα και µεγάλο µέρος της Πελοποννήσου ∆Ο Γ: Μέρος των
∆ωδεκανήσων, ∆Ο ∆: Κρήτη, Θράκη, νησιά βορειανατολικού Αιγαίου, Ιδιώµατα της Μάνης και των
Μεγάρων, Αιγινίτικη διάλεκτος,,Ιόνια νησιά, διάλεκτοι Μακεδονίας
Εσωτερικό Λέξεων
∆ιαλεκτική Οµάδα Α
∆ιαλεκτική Οµάδα Β
ΥΑ
kuNpi
peNte
niNfi
peNθeros
kuNpi
peNte
niNfi
peNθeros
Κανόνες
1 kuNbi
peNde
kuNbi
peNde
2α
niffi
peθθeros
niffi
peθθeros
2β kumbi
pende
kumbi
pende
3
4
Απλοποίηση
nifi
peθeros
ΦΑ
kumbi
pende
niffi
peθθeros
kumbi
pende
nifi
peθeros

ΥΑ
Κανόνες

∆ιαλεκτική Οµάδα Γ
kuNpi
peNte

1 kuNbi
2α
2β
3 kubbi
4
Απλοποίηση
ΦΑ
kubbi

niNfi

peNθeros

peNde

∆ιαλεκτική Οµάδα ∆
kuNpi
peNte
kuNbi

peNde

niNfi

peNθeros

pedde

niffi

peθθeros

kubbi

pedde

niffi

peθθeros

pedde

niffi

peθθeros

kubi
kubi

pede
pede

nifi
nifi

peθeros
peθeros

Όρια λέξης
ΥΑ
Κανόνες

∆ιαλεκτική Οµάδα Α
δen # θelo δen # perno

δen # exo

1
δen # berno
2α δeθ # θelo
2β
δem # berno
3
4
Απλοποίηση
ΦΑ
δeθθelo
δemberno
δenexo

ΥΑ
Κανόνες

∆ιαλεκτική Οµάδα Γ
δen # θelo δen # perno

1
δen # berno
2α
2β
3 δeθ # θelo δeb # berno
4
Απλοποίηση
ΦΑ
δeθθelo
δebberno

δen # exo

∆ιαλεκτική Οµάδα Β
δen # θelo
δen # perno

δen # exo

δen # berno
δeθ # θelo
δem # berno

δe # θelo
δeθelo

δemberno

∆ιαλεκτική Οµάδα ∆
δen # θelo
δen # perno

δenexo

δen # exo

δen # berno

δenexo

δeθ # θelo

δeb # berno

δe # θelo
δeθelo

δe # berno
δeberno

δenexo
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Παράρτηµα 6: Ερωτηµατολόγιο διερεύνησης υφολογικών επιπέδων
Ερωτηµατολόγιο 1: Ακολουθίες Έρρινου + Συµφώνου
ΠΡΟΚΛΙΤΙΚΑ
ΤΟΝ
_ κάµπο
_ πρόεδρο
_ τοµέα
_ φόβο
_ νέο
_ θόρυβο
_ µπελά
_ ντόρο
_ γκαφατζή

ΤΗΝ
_ τιµή
_ παρέα
_ κοιλιά
_ νέα
_ σίγουρη
_ χαρά
_ γκίνια
_ ντροπή
_ µπροστινή

ΤΟΝ (Αντ)
_ πονώ
_ τρέχω
_ κόβω
_ νικώ
_ θέλω
_ χτυπώ
_ ντρέποµαι
_ µπορώ
_ γκρεµίζω

ΤΗΝ (Αντ)
_ πονώ
_ τρέχω
_ κόβω
_ νικώ
_ θέλω
_ χτυπώ
_ ντρέποµαι
_ µπορώ
_ γκρεµίζω

ΑΝ
_ τρέχεις
_ φύγεις
_ ντρέπεσαι

ΣΑΝ
_ τρυπάνι
_ φως
_ µπάλα

ΟΤΑΝ
_ τρέχεις
_ φύγεις
_ ντρέπεσαι

ΠΡΙΝ
_ πας
_ φας
_ ντραπείς

∆ΕΝ
_ πονώ
_ τρέχω
_ κόβω
_ νικώ
_ θέλω
_ χτυπώ
_ ντρέποµαι
_ µπορώ
_ γκρεµίζω

ΜΗΝ
_ πονάς
_ τρέχεις
_ κόβεις
_ νικάς
_ θέλεις
_ χτυπάς
_ ντρέπεσαι
_ µπορείς
_ γκρεµίζεις

ΡΗΜΑΤΑ
(είµαι): Παρατατικός (α' ενικό, γ' πληθυντικός)
_ πρόεδρος
_ δεµένος
_ κριτικός
_ µόνος
_ κοντά
_ βρώµικος
_ πονηρός
_ σωστός
_ τεράστιος
_ µπλοκαρισµένος
_ ντυµένος
_ γκρεµισµένος

(έχω): Ενεστώτας (γ' πληθυντικό)
_ παίξει
_ βοηθήσει
_ τορπιλίσει
_ νικήσει
_ κοιτάξει
_ σβήσει
_ τρέξει
_ δέσει
_ κρύψει
_ λούσει
_ µπορέσει
_ ντροπιάσει
_ γκρεµίσει

κάνω (Ενεστ)

πέρνω
(Ενεστ)

_ προσπάθεια
_ περίπατο
_ τοµή
_ τσιγάρο
_ κόπο
_ κριτική
_ θραύση
_ χρήση
_ διακοπή
_ νίξη
_ ντόρο

_ τηλέφωνο
_ ποδήλατο
_ κιθάρα
_ τροφή
_ κρασί
_ πρόσκληση
_ βιβλία
_ χαρτιά
_ δίσκους
_ ναύλα
_ µπάλα

γίνοµαι
(Ενεστ-Παρατ)
γινόµουνγινόταν
_ πονηρός
_ τεχνικός
_ κυνηγός
_ διευθυντής
_ ναυπηγός
_ ντροπαλός

έρχοµαι
(Ενεστ-Παρατ)
ερχόµουνερχοταν
_ πίσω
_ πριν έρθεις
_ κρυφά
_ µόνος
_ σφιγµένος
_ µπροστά

υπάρχω (Ενεστ) λέω (Αόρ.)

_ προβλήµατα
_ τριβές
_ κενά
_ πορίσµατα
_ ταραχές
_ κλήσεις
_ δέντρα
_ βιβλία
_ χωρίσµατα
_ νησιά
_ ντοκουµέντα

_ πολλά λόγια
_ τόσα λόγια
_ καλά λόγια
_ ψέµατα
_ τροµερά λόγια
_ κρητικά αστεία
_ λάθη
_ χρήσιµα λόγια
_ µοιραία λόγια
_ θαρραλέα λόγια
_ µπαλάντες

ΓΕΝΙΚΗ
_ παιδιά του
_ ταινίες του
_ κάδρων του

_ φόβοι του
_ βιβλία του
_ σχέσεις του

_τετραδία της
_ καθηγητές της
_ ντουφεκιών του
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Ερωτηµατολόγιο 2: Λίστα λέξεων µε ηχηρό κλειστό
βάζουν γκολ

καντίνα

παρέχοντας

είµαι ντροπαλός

καραµπίνα

πατέντα

να µπορώ

κεντρί

πενήντα

ο µπαµπάς

κοµπλέ

πέντε

παίζουν µπάλα

κοµπλιµέντο

πουγγί

αγγλικά

κόµπος

ράντζο

αγκράφα

κοµπρέσα

ροµάντζο

αµπέρ

κόντες

ροµπότ

άµποτε

κόντρα

σαµπάνια

ανάγκη

κοροϊδεύοντας

σεκόντο

αντίο

κουµάντο

σερπαντίνα

άντρας

κουµπί

σκοτώνονται

απλώνοντας

κυνηγώντας

σουτζούκι

ατζαµής

λάντζα

στάµπα

βίντσι

λεβάντες

στούµπος

γάντζος

λιοντάρι

στρίγγλα

γάντι

µάγκας

συγκεκριµένος

γίνονται

µαζεύονται

συγκεντρώνω

γλετζές

µαϊντανός

συµπεριλαµβάνω

δαντέλλα

µαντάτο

συνοδεύονται

εµπάθεια

µατζούνι

σφεντόνα

εµπειρία

µέντα

ταγκό

έµπλαστρο

µοντέλο

τεµπέλης

έµπορος

µοντέρνος

τέµπο

εντάξει

µουτζώνω

τιράντα

έντονος

µπαλάτζα

τουµπελέκι

έρχονται

µπαµπάκι

τρίαντα

ζαµπόν

µπαµπάς

τσαµπί

ιµπρεσιονισµός

µπέµπης

τσιγγούνης

ίντσα

νταντά

τσιµέντο

καλαµπούρι

ντοκουµέντο

φάµπρικα

καµπάνια

ντόµπρος

φερεντζές

καµπαρντίνα

ογδόντα

φλιτζάνι

κάµπος

πάντως

ψάχνοντας
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Κείµενο 1: Ηχηρά κλειστά
Η "χρυσή" Ολυµπιάδα του 1996 που έκλεισε τις πύλες της την Κυριακή 4 Αυγούστου θα
περάσει στην ιστορία του αθλητισµού ως η Ολυµπιάδα του "χάους", της εγκληµατικής αµέλειας στα
µέτρα ασφαλείας και της προχειρότητας.
Ελάχιστοι θα θυµούνται τις επιδόσεις των αθλητών και την προσέλευση του κόσµου.
Αντίθετα, όλοι θα σκέφτονται τον τρόµο που προκάλεσε η έκρηξη της βόµβας στο ολυµπιακό πάρκο.
Οι αµερικάνοι είχαν υποσχεθεί ότι η διοργάνωση θα ήταν εντυπωσιακή. Ωστόσο δεν
µπόρεσαν να παρουσιάσουν κάτι ανάλογο των προσδοκιών που οι ίδιοι καλλιέργησαν. Ολόκληρη η
Ατλάντα κατάντησε ένα φθηνό τσαντίρι. Υπήρχαν παντού τέντες και παράγκες.
Το κυκλοφοριακό χάος που επικράτησε ήταν αναπάντεχο και ιδιαίτερα έντονο. Πολλά από τα
λεωφορεία που ξεκίνησαν, για να µεταφέρουν τον κόσµο στα στάδια δεν κατάφεραν να φτάσουν στον
προορισµό τους. Αν και είχαν φέρει πολλούς οδηγούς, αυτοί προέρχονταν από διάφορα µέρη των
ΗΠΑ και µην ξέροντας τους δρόµους της Ατλάντα προκάλεσαν µεγάλα προβλήµατα στην
κυκλοφορία.
Τα µέτρα ασφαλείας, αν και ήταν έντονα, δεν µπόρεσαν να αποτρέψουν το χειρότερο. Οι
αστυνοµικοί ήλεγχαν τους πάντες, αλλά στην πορεία αποδείχθηκε ότι δεν είχαν την αναγκαία εµπειρία
και εκπαίδευση για την αντιµετώπιση τέτοιων καταστάσεων.
Τι παρέµεινε τελικά από την περισσότερο διαφηµισµένη Ολυµπιάδα του αιώνα; Ελάχιστα.
Ενώ την περιµέναµε µε αγωνία και την παρακολουθήσαµε καµαρώνοντας για τις επιτυχίες των
Ελλήνων αθλητών, δεν µπορέσαµε να αποφύγουµε τη στυφή γεύση της πίκρας µιας ακόµα χαµένης
ευκαιρίας. ∆ε θελήσαµε να αντιµετωπίσουµε την υποψηφιότητα για την Ολυµπιάδα του 1996 µε
υπευθυνότητα. Τη χαρά της επιτυχηµένης ελληνικής συµµετοχής σκίασε η σκέψη της δυνατότητας
που υπήρχε για τη διοργάνωση αυτών των ολυµπιακών αγώνων στην Ελλάδα.
Αυτό που ίσως είναι πιο σηµαντικό τώρα είναι η επερχόµενη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τους
ολυµπιακούς του 2004. Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία, για να εγκαινιάσουµε µια νέα περίοδο στην
αντιµετώπιση τέτοιων θεµάτων. Ας ελπίσουµε ότι τα παθήµατα του παρελθόντος θα µας εφοδιάσουν
µε σύνεση έτσι ώστε η ελληνική πρόταση που θα κατατεθεί να είναι προϊόν συντονισµού και
συγκεκριµένης στρατηγικής. Η εµπορευµατοποίηση των αγώνων και ο εµπαιγµός των ολυµπιακών
ιδεών θα πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. Και τη δυνατότητα αυτή την παρέχει και τη διασφαλίζει
µόνο η προοπτική του να τελούνται οι ολυµπιακοί αγώνες µόνιµα στο φυσικό χώρο που τους γέννησε,
στην Ελλάδα.
Κείµενο 2: Ηχηρά κλειστά
Τα Βαλκάνια εθεωρούντο πάντοτε µια από τις πιο εύφλεκτες περιοχές του κόσµου. Οι
ιστορικοί τη χαρακτήριζαν και εξακολουθούν να τη χαρακτηρίζουν ως την πυριτιδαποθήκη της
Ευρώπης. Και όντως, δεν έχουν άδικο. Στη διαδροµή των αιώνων η Βαλκανική υπήρξε θέατρο
έντονων συγκρούσεων µετατρέποντάς τη σε µήλον της Έριδας των ισχυρών της ∆ύσης.
Στον αιώνα µας η Βαλκανική πρωταγωνίστησε σε όλες τις µεγάλες πολεµικές συγκρούσεις,
συµπεριλαµβανοµένων και των δύο παγκόσµιων πολέµων. ∆εν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος παγκόσµιος
πόλεµος ξεκίνησε µε τη δολοφονία του αρχιδούκα της Αυστροουγγαρίας στο Σεράγεβο το 1914.
Στη Βαλκανική κρίθηκε σε µεγάλο βαθµό και η πορεία του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου.
Σε αυτήν ο άξονας υπέστην την πρώτη συντριβή του και εξαναγάστηκε να αλλάξει τα σχέδια της
µοιραίας επίθεσης στη Ρωσία.
Από τη Βαλκανική άρχισαν να σχεδιάζονται και να καθορίζονται οι σφαίρες επιρροής µεταξύ
δυτικών και ανατολικών δυνάµεων. Η διανοµή των Βαλκανίων µεταξύ αγγλικής και της σοβιετικής
ζώνης ήταν το θέµα που απασχόλησε µεταξύ άλλων τον Τσόρτσιλ και το Στάλιν κατά τη δραµατική
τους συνάντηση στη Μόσχα το 1943.
Είναι εποµένως απαραίτητο, η Ελλάδα να συντηρήσει την κεντρική της θέση στο θέατρο των
διπλωµατικών χειρισµών για τη συγκεκριµένη περιοχή. Θα πρέπει να αποτελέσει τον πολιτικό
σταθεροποιητικό παράγοντα, για να συντελεσθεί µια σύγκλιση των βαλκανικών κυβερνήσεων. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την επιδίωξη οικονοµικών, εµπορικών και πολιτιστικών συνεργασιών
µε το σύνολο των γειτονικών κρατών. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες θα αναπτυχθεί αµοιβαία
εµπιστοσύνη και θα γίνει κατανοητή η ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης των βαλκανικών κρατών.
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Παράρτηµα 7: Περιγραφή των οµιλητών
Οικογένεια Α: Η οικογένεια αυτή αποτελείται από τον πατέρα Α1, τη µητέρα Α2 και δύο παιδιά Β2,
Γ2 τα οποία µε τη σειρά τους είναι µητέρες σε δύο οικογένειες (Β και Γ) που συµµετέχουν και αυτές
στο δείγµα και θα περιγραφούν παρακάτω. Η περίπτωση της οικογένειας Α µας δίνει τη δυνατότητα να
εξετάσουµε την γλωσσική ποικιλία σε βάθος 3 γενεών, αφού τα παιδιά των Β (Β4) και Γ (Γ4) είναι
εγγόνια των Α1 και Α2.
Οµιλητής Α1: Ο συγκεκριµένος οµιλητής κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν 94 ετών.
Κατάγεται από την περιοχή Αργολίδας της Πελοποννήσου. Αν και υπέργηρος τόσο η ποιότητα
της φωνής του όσο και η ευρύτερη αντιληπτική του ικανότητα ήταν σε άριστη κατάσταση και
επέτρεψαν τη διεξαγωγή αδιάλειπτης συζήτησης διάρκειας 90 λεπτών. Το µορφωτικό του
επίπεδο είναι χαµηλό (απόφοιτος δηµοτικού), αλλά παρουσιάζει ευρυµάθεια κυρίως λόγω των
ταξιδιωτικών του εµπειριών. Γνωρίζει Αγγλικά και την Αρβανίτικη διάλεκτο και έχει ζήσει επί
15 συναπτά χρόνια στην Νέα Υόρκη των Η.Π.Α στη δεκαετία του 1930. Επαγγελµατικά ήταν
κινητικός. Ξεκίνησε µε τη δηµιουργία αλυσίδας εστιατορίων στη Νέα Υόρκη και µετά την
επιστροφή του στην Ελλάδα δραστηριοποίηθηκε κυρίως στην επιστασία τεχνικών έργων και σε
ύστερα χρόνια µε την γεωργία.
Η θεµατολογία της συζήτησης που έγινε κινήθηκε κυρίως γύρω από τις εµπειρίες ζωής του
οµιλητή. Οι βασικοί θεµατικοί άξονες ήταν η ζωή στην Ελλάδα στη δεκαετία του 1920, η
συµµετοχή του οµιλητή στο Μικρασιατικό πόλεµο και οι ριψοκίνδυνες στιγµές που πέρασε στις
σχετικές µάχες, η περιγραφή εµπειριών από την γερµανική κατοχή, καθώς και πιο πρόσφατες
αναµνήσεις από την οικογενειακή του ζωή.
Οµιλητής Α2: Η οµιλήτρια είναι σύζυγος του Α1 και κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν
75 ετών. Κατάγεται από την περιοχή της Τρίπολης Πελοποννήσου. Το µορφωτικό της επίπεδο
είναι χαµηλό (απόφοιτος δηµοτικού) και δε γνωρίζει καµία ξένη γλώσσα. Και στην περίπτωσή
της το γηραιόν της ηλικίας δε δυσχαίρανε τη διαδικασία της ηχογράφησης, αφού η ποιότητα της
φωνής της ήταν πολύ καλή και επέτρεπε την ακουστική ανάλυση των εκφωνηµάτων της. Η
βασική κατοικία είναι η Αργολίδα στην οποία έχει περάσει σχεδόν το σύνολο των τελευταίων 50
ετών. Κύρια της απασχόληση ήταν τα οικιακά, αλλά βοηθούσε και σε γεωργικές εργασίες.
Η θεµατολογία της συζήτησης που έγινε κινήθηκε κυρίως γύρω από προσωπικές εµπειρίες σε
σχέση µε την καθηµερινή ζωή στην Ελλάδα στα παλαιότερα χρόνια (έλλειψη ανέσεων,
κατάλληλης ιατρικής φροντίδας κ.ά.). Σηµαντικό µέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στην
παρουσίαση των αναµνήσεων της οµιλήτριας σχετικά µε την ανατροφή των παιδιών της και των
εγγονιών της πιο πρόσφατα, ενώ προς το τέλος της συζήτησης αναφέρθηκε σε περισσότερο
καθηµερινά θέµατα (σχολιασµός της πολιτικής επικαιρότητας και διατύπωση κρίσεων).
Οικογένεια Β: Η συγκεκριµένη οικογένεια αποτελείται από τον πατέρα Β1 τη µητέρα Β2 και µια κόρη
Β4. Η µητέρα είναι παιδί της οικογένειας Α. Η συγκεκριµένη οικογένεια ζει στην Αθήνα τα τελευταία
30 χρόνια.
Οµιλητής Β1: Ο συγκεκριµένος οµιλητής κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν 55 ετών.
Κατάγεται από τον Βόλο και έχει ζήσει εκεί µέχρι τα 20 του χρόνια. Το µορφωτικό του επίπεδο
είναι µεσαίο (απόφοιτος Λυκείου µε καποια εξειδίκευση σε τεχνική µεταλυκειακή σχολή), αλλά
παρουσιάζει ευρυµάθεια κυριώς λόγω των ταξιδιωτικών του εµπειριών. Γνωρίζει πολύ καλά την
Αγγλική γλώσσα. Επαγγελµατικά υπήρξε ασυρµατιστής σε πλοία του εµπορικού στόλου µέχρι τα
µέσα της δεκαετίας του 1970. Από τότε και µέχρι σήµερα έχει οργανώσει επιχείρηση πώλησης
ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων εξειδικευµένων σε πλοία και πιο πρόσφατα έχει προχωρήσει στην
ενασχόληση µε τις εφαρµογές των υπολογιστών στη ραδιοναυτιλία.
Η θεµατολογία της συζήτησης κινήθηκε γύρω από τις ταξιδιωτικές εµπειρίες του οµιλητή. Η
αφήγηση περιλάµβανε ιστορίες που είχαν σχέση µε τη διοικητική και τεχνολογική οργάνωση των
χωρών που είχε επισκεφτεί και σχολιασµό των πολιστικών τους ιδιαιτεροτήτων, περιπετειώδεις
καταστάσεις που βιώσε κατά τη διάρκεια θυελλών στη θάλασσα, καθώς και ιστορίες από την
παιδική του ηλικία.
Οµιλητής Β2: Η συγκεκριµένη οµιλήτρια είναι η µεγαλύτερη κόρη των Α1,2 και κατά τη διάρκεια
των ηχογραφήσεων ήταν 54 ετών. Κατάγεται από την Αργολίδα και έζησε εκεί µέχρι τα 20 της
χρόνια. Το µορφωτικό της επίπεδο είναι µεσαίο (απόφοιτος Λυκείου) και δε γνωρίζει κάποια
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ξένη γλώσσα. Είναι υπάλληλος του δηµοσίου και στον ελεύθερο της χρόνο ασχολείται µε τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η θεµατολογία της συζήτησης κινήθηκε γύρω από την αφήγηση ιστοριών που έχουν σχέση
µε την επαγγελµατική της ζωή, την ανάµνηση των νεανικών της χρόνων, το σχολιασµό της
πολιτικής και πολιτιστικής επικαιρότητας, καθώς και θέµατα ανατροφής των παιδιών.
Οµιλητής Β4: Η συγκεκριµένη οµιλήτρια είναι η κόρη των Β1 και Β2 και εγγονή του των Α1 και
Α2 και κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν 19 ετών. Γεννήθηκε και διαµένει στην Αθήνα.
Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα. Το µορφωτικό της επίπεδο είναι ψηλό. Αποφοίτησε
από ιδιωτικό σχολείο των Αθηνών και κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης ήταν φοιτήτρια
ιδιωτικού ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού ιδρύµατος.
Η θεµατολογία της συζήτησης κινήθηκε γύρω από την αφήγηση ιστοριών που σχετίζονται µε
τη φοιτητική ζωή της οµιλήτριας. Βασικά θέµατα ήταν η συζήτηση γύρω από τα µαθήµατα, την
ψυχαγωγία, τις διαπροσωπικές σχέσεις και άλλες δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου
(µουσική, χορός κ.ά.).
Οικογένεια Γ: Η συγκεκριµένη οικογένεια απότελείται από τον πατέρα Γ1, τη µητέρα Γ2 και µια κόρη
Γ4. Η µητέρα είναι κόρη των Α1, Α2 και η Γ4 είναι εγγονή τους. Η συγκεκριµένη οικογένεια ζει στην
Αθήνα τα τελευταία 30 χρόνια.
Οµιλητής Γ1: Ο συγκεκριµένος οµιλητής κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν 65 ετών.
Γεννήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά τα εφηβικά του χρόνια τα πέρασε στη Τρίπολη. Μετά τα 20
του διαµένει µόνιµα στην Αθήνα. Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική και τη Γαλλική γλώσσα Το
µορφωτικό του επίπεδο είναι ψηλό. Έχει πτυχίο νοµικής και επί 40 συναπτά έτη υπήρξε
διευθυντής διεθνών σχέσεων µεγάλου δηµόσιου οργανισµού.
Η θεµατολογία της συζήτησης κινήθηκε κυρίως γύρω από την επαγγελµατική ζωή του
οµιλητή. Οι αφηγήσεις που έγιναν είχαν σχέση µε τις εµπειρίες του οµιλητή από το χειρισµό
δύσκολων καταστάσεων και τη διοικητική διευθέτησή τους. Μεγάλο µέρος επίσης της συζήτησης
αφιερώθηκε στις νεανικές αναµνήσεις του οµιλητή από την προσκοπική του ζωή, καθώς και στα
φοιτητικά του χρόνια.
Οµιλητής Γ2: Η συγκεκριµένη οµιλήτρια είναι η µικρότερη κόρη των Α1 και Α2 και κατά τη
διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν 48 ετών. Γεννήθηκε στην Αργολίδα και από τα 18 της και
µέχρι σήµερα διαµένει µόνιµα στην Αθήνα. Γνωρίζει λίγο την Αγγλική γλώσσα. Το µορφωτικό
της επίπεδο είναι µεσαίο (απόφοιτος λυκείου). Επαγγελµατικά, είναι υπάλληλος του δηµοσίου.
Η θεµατολογία της συζήτησης κινήθηκε γύρω από δίαφορα θέµατα: ανατροφή των
παιδιών, επαγγελµατικά θεµάτα, πολιτικός σχολιασµός, παιδικές αναµνήσεις και καθηµερινά
προβλήµατα. Μεγάλο µέρος της συζήτησης περιστράφηκε γύρω από τα θέµατα της εκπαίδευσης των
παιδιών και ειδικότερα το θέµα της σύνδεσης επαγγελµατικής αποκατάστασης και σπουδών.
Οµιλητής Γ4: Η συγκεκριµένη οµιλήτρια είναι η κόρη των Γ1 και Γ2 και εγγονή των Α1, Α2.
Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν 24 ετών. Γεννήθηκε και διαµένει στην Αθήνα.
Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα και λίγο τη Γαλλική. Το µορφωτικό της επίπεδο είναι
ψηλό. Τέλειωσε ιδιωτικό σχολείο, και στη συνέχεια φοίτησε σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα µε
ειδίκευση στην Ιστορία. Μετά την αποφοίτησή της συνέχισε τις µεταπτυχιακές της σπουδές στην
Αγγλία σε θέµατα διεθνών σχέσεων. Όταν επέστρεψε άρχισε να εργάζεται ως ερευνήτρια σε
πανεπιστηµιακό ερευνητικό ινστιτούτο σχετικό µε την ειδίκευσή της.
Η θεµατολογία της συζήτησης κινήθηκε κυρίως γύρω από τις µεταπτυχιακές της σπουδές, την
ψυχαγωγία και τις οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις.
Οικογένεια ∆: Η συγκεκριµένη οικογένεια αποτελείται από τον πατέρα ∆1 τη µητέρα ∆2 και έναν γιο
∆3. Η ∆2 ήταν στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον µε την Γ2 επί 20 έτη και έχουν αναπτύξει φιλικές
σχέσεις. Οι οικογένειες Γ και ∆ περνούν αρκετό από τον ελεύθερό τους χρόνο µαζί. Τα παιδιά τους Γ4
και ∆3 κάνουν παρέα όχι όµως τόσο στενή όσο οι γονείς τους. Συνήθως συναντιούνται, όταν
συναντιούνται και οι γονείς τους µερικές φορές όµως και µόνοι τους. Η ∆ µέσω της οικογένειας Γ έχει
γνωριστεί µε τις οικογένειες Β και Α. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την τελευταία δεκαετία οι οικογένειες
Β και Α να συµµετέχουν αρκετές φορές σε επισκέψεις στο σπίτι της ∆, αλλά και το αντίστροφο (δηλ. η
∆ να πηγαίνει στα σπίτια των Β και Α αντίστοιχα) και µάλιστα ορισµένες φορές χωρίς να συµµετέχει η
οικογένεια Γ. Το παιδί της ∆ γνωρίζει το παιδί της Β, αλλά δεν κάνει τόσο παρέα όση µε το παιδί της
Γ.
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Οµιλητής ∆1: Ο συγκεκριµένος οµιλητής κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν 55 ετών.
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα. Το µορφωτικό του επίπεδο
είναι ψηλό. Τελείωσε Ιατρική στον Πανεπιστήµιο Αθηνών και συνέχισε για µεταπτυχιακές
σπουδές στην Αγγλιά. Τώρα διευθύνει κλινική σε νοσοκοµείο της Αθήνας και εργάζεται ως
επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Η θεµατολογία της συζήτησης κινήθηκε γύρω από θέµατα που σχετίζονται µε την
επαγγελµατική ενασχόληση του οµιλητή αλλά και γύρω από ψυχαγωγία και αθλητικά. Μέρος της
συζήτησης αφιερώθηκε σε αναµνήσεις από την παιδική και νεανική ηλικία, καθώς και αφηγήσεις γύρω
από τον τρόπο µε τον οποίο ήταν η ζωή οργανωµένη στην ελληνική επαρχία παλαιότερα.
Οµιλητής ∆2: Η συγκεκριµένη οµιλήτρια κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν 50 ετών.
Γεννήθηκε στην Χίο, αλλά από 20 ετών διαµένει µόνιµα στην Αθήνα. Γνωρίζει καλά την
Αγγλική και Γαλική γλώσσα. Το µορφωτικό της επίπεδο είναι µεσαίο (απόφοιτος λυκείου).
Επαγγελµατικά απασχολήθηκε ως υπάλληλος του δηµοσίου για µια εικοσαετία, αλλά τώρα έχει
παραιτηθεί και ασχολείται µε τα οικιακά.
Η θεµατολογία της συζήτησης κινήθηκε γύρω από θέµατα που σχετίζονται µε την ανατροφή
των παιδιών, αναµνήσεις από τα νεανικά της χρόνια, αφήγηση κοινών επαγγελµατικών εµπειριών
µε τη Γ2, σχολιασµός της πολιτικής επικαιρότητας και συζήτηση καθηµερινών θεµάτων.
Οµιλητής ∆3: Ο συγκεκριµένος οµιλητής κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν 28 ετών.
Γεννήθηκε και διαµένει µόνιµα στην Αθήνα. Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα. Το
µορφωτικό του επίπεδο είναι υψηλό. Σπούδασε Ιατρική στην Ουγγαρία και µε την επιστροφή του
στην Ελλάδα ξεκίνησε και συνεχίζει ακόµα την ειδίκευσή του σε νοσοκοµείο των Αθηνών.
Η θεµατολογία της συζήτησης κινήθηκε γύρω από αναµνήσεις της φοιτητικής ζωής στην
Ουγγαρία. Συζητήθηκαν τα θέµατα της δυσκολίας των σπουδών στη συγκεκριµένη χώρα, η
προσαρµογή του στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και η επάνοδός τους στην
Ελλάδα και οι πρόσφατες εµπειρίες από την επαγγελµατική του ενασχόληση.
Οικογένεια Ε: Η συγκεκριµένη οικογένεια αποτελείται από τον πατέρα Ε1, τη µητέρα Ε2, το
µεγαλύτερο αδελφό Ε3 και το µικρότερο αδελφό Ε5. Σχετίζεται µε φιλικούς δεσµούς µε την
οικογένεια Β. Η Ε2 είναι φίλη µε την Β2 εδώ και 20 έτη και µέσω αυτής έχει γνωρίσει την οικογένεια
Γ. Ο µικρότερος γιος της Ε κάνει παρέα µε την κόρη της Γ και της Β, ενώ ο µεγαλύτερος γιος τις
γνωρίζει χωρίς όµως να βγαίνει συστηµατικά µαζί τους. Οι γονείς της Ε βγαίνουν συχνά έξω µε τους
γονείς της Β, αλλά όχι µε τους γονείς της Γ ή Α. Επίσης δε γνωρίζουν τη ∆, αν και ο Ε5 βρίσκεται
συχνά µε τον ∆3 στην ίδια παρέα.
Οµιλητής Ε1: Ο συγκεκριµένος οµιλητής κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν 57 ετών.
Γεννήθηκε στα Λαγκάδια Αρκαδίας και ήρθε στα εφηβικά του χρόνια στην Αθήνα όπου και
διαµένει µόνιµα µέχρι σήµερα. Γνωρίζει λίγο την Αγγλική γλώσσα. Το µορφωτικό του επίπεδο
είναι µεσαίο (απόφοιτος λυκείου). Επαγγελµατικά ασχολήθηκε µε το εµπόριο από την εφηβική
του ηλικία. Ξεκίνησε ως µικροπωλητής, αλλά σταδιακά επέκτεινε τις δραστηριότητές του και
οργάνωσε µια αρκετά µεγάλη επιχείρηση εµπορίας υφασµάτων και η οποία αποτελεί τα
τελευταία χρόνια τη µοναδική του απασχόληση.
Η θεµατολογία της συζήτησης κινήθηκε κυριώς γύρω από θέµατα που σχετίζονται µε το
εµπόριο: προβλήµατα ανταγωνισµού, δυσκολίες που παρουσιάζουν οι συναλλαγές, τεχνικά
θέµατα, καθώς και σχολιασµός της ελλειπούς κρατικής υποστήριξης στις ελληνικές εξαγωγές.
Προς το τέλος της συζήτησης θίχτηκαν θέµατα που είχαν σχέση µε τις αναµνήσεις από την
ανατροφή των παιδιών, αλλά και τις προσωπικές αναµνήσεις από την παιδική ηλικία.
Οµιλητής Ε2: Η συγκεκριµένη οµιλήτρια κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν 50 ετών.
Γεννήθηκε στην Άνδρο και έµεινε εκεί µέχρι την ηλικία των 20 ετών. Μετά ήρθε στην Αθήνα
όπου και µένει σταθερά από τότε. Το µορφωτικό της επίπεδο είναι µεσαίο (απόφοιτος λυκείου)
και δε γνωρίζει καµµία ξένη γλώσσα. Επαγγελµατικά εργάστηκε για ένα διάστηµα ως µοδίστρα,
αλλά τα τελευταία 15 χρόνια ασχολείται µε τα οικιακά.
Η θεµατολογία της συζήτησης κινήθηκε γύρω από διάφορα θέµατα: ανατροφή των
παδιών, αναµνήσεις από την παιδική και νεανική ηλικία, σχολιασµός της πολιτικής επικαιρότητας και
άλλα καθηµερινά θέµατα.
Οµιλητής Ε3: Ο συγκεκριµένος οµιλητής κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν 29 ετών.
Είναι ο µεγαλύτερος γίος της Ε. Γεννήθηκε και διαµένει στην Αθήνα. Γνωρίζει πολύ καλά την
Αγγλική γλώσσα. Το µορφωτικό του επίπεδο είναι υψηλό. Έχει πάρει πτυχίο από την ΑΣΟΕ και
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συνέχισε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στην Αγγλία. Όταν επέστρεψε ασχολήθηκε µε την
οργάνωση και επέκταση της οικογενειακής επιχείρησης.
Η θεµατολογία της συζήτησης ήταν εστιασµένη σε µια πρόσφατη ερωτική απογοήτευση που
είχε περάσει ο οµιλητής. Σχεδόν το σύνολο της συζήτησης ήταν εστιασµένο πάνω στην ανάλυση
της σχέσης του και των αιτιών διάλυσής της. Προς το τέλος συζητήθηκε και το θέµα των
δυσκολιών οργάνωσης της οικογενειακής επιχείρησης, καθώς και των αυξηµένων ευθυνών που
παρουσιάζει η ενασχόληση µε τη συγκεκριµένη δουλειά.
Οµιλητής Ε5: Ο συγκεκριµένος οµιλητής κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ήταν 26 ετών.
Είναι ο µικρότερος αδελφός του Ε3. Γεννήθηκε και διαµένει στην Αθήνα. Γνωρίζει καλά την
Αγγλική Γλώσσα . Το µορφωτικό του επίπεδο είναι υψηλό. Έχει πάρει πτυχίο από τη
Φαρµακευτική σχολή και τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει και διατηρεί φαρµακείο.
Η θεµατολογία της συζήτησης κινήθηκε κυρίως από θέµατα διαπροσωπικού χαρακτήρα, αλλά
και για εµπειρίες από την πρόσφατη στρατιωτική του θητεία. Άλλα θέµατα που θίχτηκαν ήταν η
ψυχαγωγία, η επαγγελµατική αποκατάσταση και κάποια αθλητικά γεγονότα.
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