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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας 

Όπως αναφέρουν οι Μουζάκη & Πρωτόπαπας (2010), ορθογραφία 

είναι η συμβατικά ορθή γραπτή αποτύπωση του προφορικού λόγου. 

Θεωρείται ως το αποτέλεσμα ενός σύνθετου πλέγματος γνωσιακών 

λειτουργιών που αφορούν την παγίωση και την εφαρμογή της γνώσης των 

συμβάσεων και των κανόνων γραφής στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου 

γλωσσικού συστήματος. Οι κανόνες μπορεί να είναι φωνολογικοί, 

μορφολογικοί και σημασιολογικοί. Η ελληνική γλώσσα, όπως και κάθε άλλη 

γλώσσα, έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, που έχουν διαμορφωθεί κατά την 

ιστορική πορεία της ανά τους αιώνες. 

Ένα χαρακτηριστικό της ορθογραφίας που σχετίζεται με τους 

φωνολογικούς κανόνες είναι η διαφάνεια. Διαφάνεια είναι η συστηματικότητα 

της αντιστοίχισης ανάμεσα στις ακολουθίες γραμμάτων και στις φωνολογικές 

ακολουθίες (Protopapas & Vlahou, 2009). Συγκεκριμένα όσον αφορά την 

ορθογραφία, διαφάνεια είναι η κανονικότητα με την οποία το ορθογραφικό 

σύστημα μιας γλώσσας αναπαριστά τον τρόπο με τον οποίο προφέρονται οι 

λέξεις. Ένα διαφανές ορθογραφικό σύστημα απεικονίζει με συνεπή και 

συστηματικό τρόπο τα φωνήματα της γλώσσας με γράμματα ή συνδυασμούς 

γραμμάτων, ενώ σε ένα αδιαφανές ορθογραφικό σύστημα οι λέξεις γράφονται 

με τρόπο που δεν μπορεί να αποδοθεί άμεσα και με συστηματικό τρόπο σε 

αντιστοιχία φωνημάτων-γραφημάτων (Πρωτόπαπας, 2010). 

Η πιο γνωστή αδιαφανής γλώσσα είναι τα κινέζικα, όπου κάποιος δεν 

μπορεί να διαβάσει μια λέξη αν δεν την γνωρίζει ήδη. Η γραφή της λέξης, αν 

και κάποιες φορές περιέχει κάποια φωνολογικά στοιχεία, δεν προσδιορίζει την 

προφορά της λέξης (Πρωτόπαπας, 2010). Οι αλφαβητικές γλώσσες έχουν 

διαφορετικούς βαθμούς διαφάνειας η καθεμία. Η αγγλική γλώσσα, η οποία 

είναι και η περισσότερο μελετημένη, είναι πολύ αδιαφανής και ασυνεπής, με 

πάρα πολλές εξαιρέσεις. Αντιθέτως η ελληνική γλώσσα είναι πολύ διαφανής 

ως προς την αντιστοίχιση μεμονωμένων φωνημάτων σε γραφήματα. Επίσης 

οι ασυνέπειες που υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα μπορούν να αναχθούν 

σε επιμέρους συστηματικότητες (Μουζάκη & Πρωτόπαπας, 2010). 
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Το συνδετιστικό μοντέλο ορθογραφίας για την ελληνική γλώσσα που 

περιγράφεται σε αυτή τη διπλωματική εργασία, όπως και τα περισσότερα 

συνδετιστικά μοντέλα, χρησιμοποιεί μόνο τους φωνολογικούς κανόνες της  

γλώσσας. Οι φωνολογικοί κανόνες αφορούν την αντιστοίχιση φωνημάτων σε 

γραφήματα. Φώνημα είναι η ελάχιστη μονάδα στο σύστημα φθόγγων μιας 

γλώσσας, μια δεσμίδα αφηρημένων διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών ή 

αντιθέσεων (Κρύσταλ, 2003). Γράφημα είναι κάθε γράμμα ή συνδυασμός 

γραμμάτων που αντιστοιχεί σε ένα φώνημα (Πρωτόπαπας, 2010). Για 

παράδειγμα η λέξη «ντύνεις» έχει 5 φωνήματα, /d/, /’i/, /n/, /i/ και /s/, και 

αντίστοιχα 5 γραφήματα, «ντ», «ύ», «ν», «ει» και «ς». 
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Κατηγοριοποίηση λέξεων σύμφωνα με τη 

αντιστοίχιση ήχου σε ορθογραφία  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατηγοριοποίησης των λέξεων μιας γλώσσας, 

π.χ. σύμφωνα με τους φωνολογικούς κανόνες, σύμφωνα με τους 

γραμματικούς κανόνες, σύμφωνα με την προέλευση των λέξεων, σύμφωνα με 

τη μορφολογία, κλπ. Για το μοντέλο ορθογραφίας διττής διαδρομής για την 

ελληνική γλώσσα (αλλά και για τα περισσότερα μοντέλα ορθογραφίας) η 

κατηγοριοποίηση πρέπει να γίνει σύμφωνα με την αντιστοίχιση ήχου σε 

ορθογραφία, δηλαδή με σύμφωνα με τις σχέσεις φωνημάτων-γραφημάτων.   

Οι Protopapas & Vlahou (2009) αναφέρουν τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 

των λέξεων όσον αφορά την αντιστοίχιση ήχου-ορθογραφίας: 

1. Κανονικότητα: Οι λέξεις χωρίζονται σύμφωνα με την κανονικότητα 

της χαρτογράφησής τους σε κανονικές, μη-κανονικές και εξαιρέσεις. 

Κανονική αντιστοίχιση θεωρείται η πιο συχνή αντιστοιχία 

φωνήματος-γραφήματος, για παράδειγμα κανονική είναι η 

αντιστοιχία /ο/ = ο και όχι /ο/ = ω, που είναι πιο σπάνιο. 

2. Συνέπεια: Είναι η σταθερότητα στις αντιστοιχίες ανάμεσα στις 

φωνολογικές και τις ορθογραφικές μονάδες μιας γλώσσας. 

Οι Houghton & Zorzi (2003) χωρίζουν τις λέξεις όσον αφορά την 

αντιστοίχιση ήχου σε ορθογραφία, σε τρεις κατηγορίες: κανονικές-συνεπείς, 

κανονικές-ασυνεπείς και εξαιρέσεις. Συνδυάζοντας την κατηγοριοποίηση τους 

με αυτή του Πρωτόπαπα (2010) (χωρίς όμως να λαμβάνουμε υπ’ όψιν τη 

βοήθεια που προσφέρει η γνώση της γραμματικής και η γνώση της 

προέλευσης της λέξης, εφ’ όσον κοιτάμε το θέμα από τη σκοπιά των 

υπολογιστικών μοντέλων που δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις) στην 

ελληνική γλώσσα διακρίνονται οι εξής κατηγορίες: 

1. Κανονικές-συνεπείς: είναι οι λέξεις οι οποίες μπορούν να γραφούν 

σωστά με βάση την προφορά τους. Υπάρχουν δύο υποκατηγορίες: 

i. Οι λέξεις στις οποίες υπάρχει μόνο ένας πιθανός τρόπος 

ορθογραφίας, π.χ. «χαθούν», «μπάντα», «ψάθα». Το /a/ = α και 

το /u/ = ου (και οι τονισμένες εκδοχές τους) είναι τα μόνα μη 



7 
 

αμφίσημα φωνήεντα. Όσον αφορά τα σύμφωνα, σύμφωνα με 

την αντιστοίχιση των Protopapas & Vlahou (2009) τα μόνα που 

γράφονται 100% των περιπτώσεων με ένα μόνο γράφημα είναι 

τα: /b/ = μπ, /d/ = ντ. /D/ = δ, /θ/ = θ, /x/ = χ και ο συνδυασμός 

/ps/ = ψ. 

ii. Οι λέξεις στις οποίες υπάρχει ένας μόνο πιθανός τρόπος 

ορθογραφίας, αλλά μόνο εξαιτίας της συγκεκριμένης θέσης που 

έχει ένα φώνημα. Για παράδειγμα το /s/ είναι είτε «σ», είτε «σσ», 

είτε «ς». Αλλά αν βρίσκεται στο τέλος της λέξης (π.χ. «τους») 

γράφεται πάντα με «ς» και αν βρίσκεται στην αρχή πάντα με 

«σ». Πολλά σύμφωνα γράφονται είτε με τη μονή εκδοχή τους, 

είτε με τη διπλή (π.χ. /m/ = «μ» ή «μμ», /n/ = «ν» ή «νν», /p/ = 

«π» ή «ππ» κλπ.), αλλά αν βρίσκονται στην αρχή της λέξης δεν 

είναι πιθανό να γραφούν με τη διπλή εκδοχή. Υπάρχουν και 

άλλου είδους κανόνες, για παράδειγμα η λέξη /’xazma/ γράφεται 

με «σ» και όχι με «ζ» γιατί ακολουθεί φωνούμενο σύμφωνο. 

 

2. Κανονικές-ασυνεπείς: είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών 

λέξεων, λέξεις που περιέχουν αμφίσημα φωνήματα όπως το /i/ = ι, η, ει, 

οι και υι,  /e/ = ε και αι,  /o/ = ο και ω,  /g/ = γκ και γγ κλπ. 

Παραδείγματα: «είναι» (πιθανοί τρόποι γραφής: ίνε, οίννε, ήναι κλπ), 

«μυρμήγκι» (πιθανοί τρόποι γραφής: μοιρμύγκει, μιρμίγκι κλπ.) 

«ογκώδης» (πιθανοί τρόποι γραφής: ωγγώδοις, ογγόδυς κλπ) 

 

3. Εξαιρέσεις: οι Houghton & Zorzi (2003) αναφέρουν ως εξαιρέσεις τις 

λέξεις που περιέχουν τουλάχιστον μια χαμηλής συχνότητας σχέση 

φωνήματος-γραφήματος. Σύμφωνα με την αντιστοίχιση των 

Protopapas & Vlahou (2009), κάποιες χαμηλής συχνότητας σχέσεις 

είναι:  

i. /c/ = κκ με συχνότητα 0,17% (π.χ. «κόκκινος»)  

ii. /ɟ/ = γγι με συχνότητα 0,09% (π.χ. «αστροφεγγιά»)  

iii. /ɣ/ = γγ με συχνότητα 0,07% (π.χ. «συγγνώμη») 

iv. /n/ = νν με συχνότητα 0,19% (π.χ. «γέννηση) 

v. /ɲ/ = νει με συχνότητα 0,11% (π.χ. «γενειάδα») 
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vi. /p/ = ππ με συχνότητα 0,05% (π.χ. «παππούς)   

vii. /v/ = ββ με συχνότητα 0,03% (π.χ. «σάββατο») 

viii. /t/  = ττ με συχνότητα 0,14% (π.χ. «κύτταρο») 

ix. /ç/ = χυ με συχνότητα 0,001% (π.χ. «στάχυα») 

x. /i/ = υι με συχνότητα 0,02% (π.χ. «υιός») 

Στο διαχωρισμό του Πρωτόπαπα (2010) δεν υπάρχει αναφορά 

στις εξαιρέσεις (ο διαχωρισμός του βασίζεται στη γραμματική και στη 

γνώση της προέλευσης της λέξης, τα οποία δεν μπορούμε να 

ενσωματώσουμε στο μοντέλο), γιατί δεν υπάρχει κάποιος κανόνας στο 

διαχωρισμό του. Είναι μια κατανομή επιλογών με συχνότερες και 

σπανιότερες εναλλακτικές. Οι Houghton & Zorzi (2003) όμως 

αναφέρονται σε εξαιρέσεις και σύμφωνα με το διαχωρισμό τους 

εξαιρέσεις (όσον αφορά την αντιστοίχιση φωνημάτων – γραφημάτων) 

στην ελληνική γλώσσα είναι λέξεις που περιέχουν μια από τις 

παραπάνω σχέσεις ή κάποιες άλλες σχέσεις χαμηλής συχνότητας.  
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Πλαίσιο διττής διαδρομής για την ορθογραφία 

 

 Υπάρχουν αρκετές θεωρίες για τον τρόπο με τον οποίο 

πραγματοποιείται η ανάγνωση ή η ορθογραφία. Όσοι φτιάχνουν  συνδετιστικά 

μοντέλα ανάγνωσης ή ορθογραφίας επιλέγουν μία θεωρία, την οποία 

προσπαθούν να ακολουθήσουν όσο καλύτερα μπορούν. Το συνδετιστικό 

μοντέλο που περιγράφεται σε αυτή τη διπλωματική εργασία ακολουθεί τη 

θεωρία της διττής διαδρομής.  

Το πλαίσιο διττής διαδρομής για την ανάγνωση και την ορθογραφία 

(Εικόνα 1) υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό (π.χ. Baron  & Strawson, 1976, 

Forster & Chambers, 1973). Όπως αναφέρουν οι Houghton & Zorzi (2003), η 

βασική ιδέα πίσω από το πλαίσιο διττής διαδρομής για την ορθογραφία είναι 

ότι οι κανονικότητες ήχου-ορθογραφίας μπορεί να αναπαριστώνται 

διαφορετικά από τη γνώση ορθογραφίας ολόκληρων λέξεων. 

 

 

Εικόνα 1 (Houghton & Zorzi, 2003): Ένα τυπικό μοντέλο ορθογραφίας διττής 

διαδρομής. Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει τη λεξική διαδρομή και η 

συνεχόμενη τη φωνολογική διαδρομή. Στην εικόνα απεικονίζεται επίσης η 

εισροή από τη σημασιολογία. 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, το πλαίσιο διττής διαδρομής για την 

ορθογραφία έχει τις εξής διαδρομές: 
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1. Φωνολογική Διαδρομή: η διαδρομή αυτή ασχολείται με τη διαδικασία της 

υπολεξικής μετατροπής ήχου σε ορθογραφία, δηλαδή τη μετατροπή των 

φωνημάτων σε γραφήματα. Δεν είναι ξεκάθαρο πώς ακριβώς λειτουργεί 

η διαδρομή αυτή και τα μοντέλα χρησιμοποιούν το καθένα το δικό του 

τρόπο υλοποίησής της. Για παράδειγμα το μοντέλο ανάγνωσης διττής 

διαδρομής των Coltheart & Rastle (1994) υλοποιεί τη φωνολογική 

διαδρομή ως ένα σύστημα συμβολικής παραγωγής σειριακής 

επεξεργασίας, ενώ αυτό των Zorzi et al. (1998) ως ένα συνειρμικό δίκτυο 

παράλληλης επεξεργασίας. 

   

2. Λεξική Διαδρομή: είναι βασισμένη στη μνήμη. Η βασική ιδέα είναι ότι 

έχουμε ένα ορθογραφικό λεξικό εκροής στο οποίο βρίσκονται όλες οι 

λέξεις των οποίων την ορθογραφία έχουμε απομνημονεύσει. Το πλαίσιο 

δεν εξηγεί πώς ακριβώς γίνεται η αποθήκευση και πως σχηματίζονται οι 

λεξικές αναπαραστάσεις. Τα μοντέλα διττής διαδρομής έχουν το καθένα 

τον δικό του τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα θέματα αυτά (Shallice, 

Glasspool, & Houghton, 1995). 

Σύμφωνα με το πλαίσιο διττή διαδρομής (όπως αναφέρουν οι Houghton & 

Zorzi, 2003), υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να γραφεί μια 

λέξη. Για παράδειγμα η λέξη «γάτα» μπορεί να γραφεί ακολουθώντας μία από 

τις παρακάτω μεθόδους: 

1. Μετατρέποντας την ακολουθία φωνημάτων /’ɣata/ στα αντίστοιχα 

γραφήματα /ɣ/ = γ, /’a/ = ά, /t/ = τ και /a/ = α. Αν μια γλώσσα έχει λέξεις 

χωρίς αμφίσημα φωνήματα, ο τρόπος αυτός θα ήταν αρκετός για τη 

σωστή γραφή όλων των λέξεων. Αν όμως ένα φώνημα είναι αμφίσημο 

(πχ το /i/ μπορεί να είναι ι, η, υ, ει, οι και υι), τότε η μετατροπή του σε 

γράφημα δεν είναι ξεκάθαρη και πρέπει να γίνει χρήση άλλων κανόνων 

(μορφολογικών, γραμματικών κλπ) για να γραφεί σωστά η λέξη. Αυτός 

ο τρόπος ορθογραφίας συμβαίνει από τη φωνολογική διαδρομή. 

2. Έχουμε ξαναδεί ή και ξαναγράψει τη λέξη «γάτα». Η ακολουθία αυτών 

των φωνημάτων είναι ήδη γνωστή και στο ορθογραφικό λεξικό εκροής 

μας βρίσκεται αποθηκευμένη η αντίστοιχη ορθογραφία. Επομένως η 

φωνολογική μορφή της λέξης, /’ɣata/, υπάρχει καταχωρισμένη στο 
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λεξικό μας και μπορούμε να ανασύρουμε την ορθογραφική της μορφή, 

χωρίς να σπάσουμε τη λέξη σε επιμέρους φωνήματα. Αυτός ο τρόπος 

ορθογραφίας συμβαίνει από τη λεξική διαδρομή. 

Κανένας από αυτούς τους δύο τρόπους δεν αρκεί από μόνος του για 

να εξηγήσει την ορθογραφία (ή αντίστοιχα την ανάγνωση). Επομένως 

μάλλον χρησιμοποιούμε και τους δύο. Υπάρχει ένας «αγώνας» ανάμεσα 

στις δύο διαδρομές. Και οι δύο ενεργοποιούνται όταν ακούμε μια λέξη και 

αρχίζουν να την επεξεργάζονται. (Harley, 2008, για την ανάγνωση διπλής 

διαδρομής). Στο τέλος, για να παραχθεί η ορθογραφική μορφή της λέξης, 

θα υπάρξει συνεργασία ή ανταγωνισμός των δύο διαδρομών (Houghton & 

Zorzi, 2003). 
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Επιφανειακή δυσγραφία 

 Όσοι φτιάχνουν μοντέλα ανάγνωσης πολλές φορές χρησιμοποιούν 

δεδομένα από άτομα με δυσλεξία για να ελέγξουν κατά πόσο τα μοντέλα τους 

προσομοιάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουν οι άνθρωποι. Τα κανονικά 

δεδομένα δεν αρκούν, ένα καλό μοντέλο πρέπει με διάφορες παραλλαγές 

(αλλαγές στα βάρη, πρόσθεση θορύβου κλπ.) να μπορεί να προσομοιώνει και 

δεδομένα ατόμων με προβλήματα στην ανάγνωση, όπως είναι όσοι έχουν 

δυσλεξία. Αντίστοιχα, τα μοντέλα ορθογραφίας προσπαθούν να 

προσομοιάσουν δεδομένα ατόμων με επιφανειακή δυσγραφία. 

 Οι Houghton & Zorzi (2003) εξηγούν ότι η επιφανειακή δυσγραφία 

μπορεί να προκύψει από εγκεφαλικό, τραύμα στον εγκέφαλο ή διαταραχές 

όπως το Alzheimer’s και η άνοια. Υπάρχουν ακόμα και περιπτώσεις 

αναπτυξιακής δυσγραφίας, η οποία παρατηρείται συνήθως μαζί με 

επιφανειακή δυσλεξία (π.χ. Castles & Coltheart, 1996).  Αυτοί που την 

περιέγραψαν πρώτοι ήταν οι Beauvois & Derousnè (1981). 

Οι Houghton & Zorzi (2003) αναφέρουν ότι το βασικό χαρακτηριστικό 

της επιφανειακής δυσγραφίας είναι η κακή ορθογραφία των μη κανονικών-

συνεπών λέξεων. Δηλαδή όσοι έχουν επιφανειακή δυσγραφία δυσκολεύονται 

με την ορθογραφία λέξεων των οποίων η ορθογραφία δεν προκύπτει 

αποκλειστικά από τη μετατροπή των φωνημάτων σε γραφήματα. Οι ασθενείς 

με επιφανειακή δυσγραφία δεν έχουν πρόβλημα στη ορθογραφία των 

ψευδολέξεων, καθώς μπορούν να μετατρέψουν τα φωνήματα σε γραφήματα. 

Το πρόβλημά τους είναι τα αμφίσημα φωνήματα, δηλαδή οι κανονικές-μη 

συνεπείς λέξεις και οι εξαιρέσεις.  

Έχουν γίνει πολλές μελέτες ασθενών με επιφανειακή δυσγραφία και 

αυτό που δείχνουν είναι ότι τα λάθη που κάνουν είναι φωνολογικά πιθανά. 

Δείχνουν όμως αλληλεπίδραση συχνότητας και κανονικότητας, δηλαδή όσο 

περισσότερο εξαίρεση είναι μια λέξη, τόσο χειρότερη η επίδοσή τους 

(Beauvois & Derousnè, 1981, Behrmann & Bub, 1992). Γενικά, οι ασθενείς με 

επιφανειακή δυσγραφία τείνουν να κάνουν «κανονικοποίηση» της 

ορθογραφίας, δηλαδή όταν ένα φώνημα ή και ολόκληρη η λέξη (εφόσον οι 
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περισσότερες μελέτες έχουν γίνει για την αγγλική γλώσσα) είναι αμφίσημα 

συνήθως επιλέγουν να τα γράψουν με τον πιο συχνό τρόπο γραφής τους.  

Υπάρχουν και άλλα είδη δυσγραφίας εκτός από την επιφανειακή. Ο 

Harley (2008) αναφέρει έναν ασθενή που περιέγραψε ο Shallice (1981), τον 

PR, με φωνολογική δυσγραφία. Τα συμπτώματα είναι ακριβώς τα αντίθετα 

από αυτά της επιφανειακής δυσγραφίας. Ο PR μπορούσε να γράψει πολλές 

γνωστές του λέξεις, αλλά δεν μπορούσε να γράψει νέες λέξεις και ψευδολέξεις, 

δηλαδή δεν μπορούσε να παράγει γραφή από τον ήχο. 

Οι δύο μορφές δυσγραφίας συμφωνούν με το πλαίσιο διττής 

διαδρομής για την ορθογραφία. Οι ασθενείς με επιφανειακή δυσγραφία δεν 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λεξική διαδρομή και οι ασθενείς με 

φωνολογική δυσγραφία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φωνολογική 

διαδρομή. 
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Συνδετιστικά μοντέλα ορθογραφίας μονής-διαδρομής 

Γενικότερα δεν υπάρχουν πολλά συνδετιστικά μοντέλα ορθογραφίας. 

Αυτά που υπάρχουν στηρίζονται συνήθως σε μοντέλα ανάγνωσης, των 

Sejnowski & Rosenberg (1987) και κυρίως στων Seidenberg & McClelland 

(1989). Το μοντέλο των Seidenberg & McClelland (1989) είναι ένα μοντέλο 

ανάγνωσης μονής διαδρομής τριών επιπέδων, δηλαδή το επίπεδο εισόδου 

συνδέεται με το κρυφό επίπεδο, το οποίο συνδέεται με το επίπεδο εξόδου 

(Εικόνα 2). Το δίκτυο είναι προσθιοδρομικό (feedforward) και είναι 

εκπαιδευμένο με αντίστροφη διάδοση (backpropagation). Ένα μοντέλο αυτής 

της μορφής παράγει κατανεμημένες αναπαραστάσεις στο κρυφό επίπεδο, οι 

οποίες του επιτρέπουν να γενικεύσει αυτά που έχει μάθει και σε νέες λέξεις ή 

ψευδολέξεις. 

Κάποια μοντέλα ορθογραφίας που αναφέρουν και συγκρίνουν οι 

Houghton & Zorzi (2003) είναι τα εξής: 

 Brown & Loosemore (1994): είναι ένα συνδετιστικό μοντέλο 

ορθογραφίας όμοιο με το μοντέλο ανάγνωσης των Seidenberg & 

McClelland (1989). Το μοντέλο είχε εκπαιδευτεί σε λίγες (227) λέξεις, 

γιατί ο βασικός σκοπός της μελέτης ήταν ο ρυθμός μάθησης λέξεων σε 

σχέση με την κανονικότητα ήχου-ορθογραφίας. Το αποτέλεσμα ήταν οι 

κανονικές-συνεπείς λέξεις να μαθαίνονται πιο γρήγορα από τις 

κανονικές-ασυνεπείς και τις εξαιρέσεις. Τα αποτελέσματα ήταν σε 

συμφωνία με δεδομένα παιδιών τεσσάρων διαφορετικών ηλικιών. Το 

μοντέλο όμως δεν είχε καλά αποτελέσματα με τις ψευδολέξεις, γεγονός 

που δείχνει ότι δεν έκανε την απαραίτητη γενίκευση αυτών που είχε 

μάθει.  

 

 Olson & Caramazza (1994) (NETspell): είναι βασισμένο στο μοντέλο 

NETalk, δηλαδή το μοντέλο ανάγνωσης των Sejnowski & Rosenberg 

(1987). Και αυτό επίσης είναι ένα συνδετιστικό μοντέλο μονής 

διαδρομής τριών επιπέδων, προσθιοδρομικό και εκπαιδευμένο με 

αντίστροφη διάδοση. Το μοντέλο αυτό είχε την εξής διαφορά από τα 

υπόλοιπα: το μοντέλο μπορούσε να «δει» (μέσω ενός κινούμενου 
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«παραθύρου) όλα τα φωνήματα της λέξης, καθώς και τις λέξεις πριν 

και μετά. Η «προσοχή» του μοντέλου βρίσκεται σε ένα φώνημα τη 

φορά και ταυτόχρονα το αντίστοιχο γράφημα (για εκείνη τη λέξη) 

παρουσιάζεται απομονωμένο. Επομένως το μοντέλο αυτό παρέχει 

ρητή εκπαίδευση των σχέσεων φωνημάτων-γραφημάτων.  

Το μοντέλο εκπαιδεύτηκε σε 1000 και 1628 λέξεις (για 

διαφορετικές προσομοιώσεις). Τα καλύτερα αποτελέσματα είχε η 

εκδοχή των 1628 λέξεων, η οποία μετά από εκπαίδευση 100 εποχών 

είχε 83% ποσοστό σωστών αποτελεσμάτων. Δεν κατάφεραν να 

βελτιώσουν αυτή την επίδοση. Τα λάθη που έκανε ήταν κυρίως 

παραλείψεις γραμμάτων, τα οποία δεν είναι φωνολογικά αποδεκτά 

λάθη. Τα υπόλοιπα λάθη ήταν όλα φωνολογικά αποδεκτά. Το μοντέλο 

έκανε καλή γενίκευση σε νέες λέξεις, με ποσοστό 87% σωστών 

φωνολογικά απαντήσεων. Επίσης πρόσθεσαν θόρυβο για να 

προσομοιώσουν δεδομένα από άτομα με τραύματα στον εγκέφαλο 

(που προκαλούν επιφανειακή δυσγραφία), μειώνοντας τις φωνολογικά 

αποδεκτές απαντήσεις νέων λέξεων στο 70% (ελαφρύ τραύμα) και στο 

50% (πιο ισχυρό τραύμα). Τα αποτελέσματα αυτά όμως δεν ταίριαζαν 

αρκετά με τα δεδομένα ασθενών με επιφανειακή δυσγραφία. Και οι δύο 

εκδοχές του μοντέλου (κανονικό και δυσγραφικό) έκαναν πολλά μη 

φωνολογικά πιθανά λάθη, καθιστώντας το μοντέλο ακατάλληλο να 

προσομοιώνει δεδομένα ανθρώπων. 

 

 Bullinaria (1994): το μοντέλο αυτό είναι παρόμοιο με των Olson & 

Caramazza (1994) σε ότι αφορά το σχεδιασμό (τρόπος λειτουργίας, 

είσοδος, έξοδος κλπ.). Το μοντέλο εκπαιδεύτηκε σε 2837 λέξεις για 700 

εποχές, παράγοντας 100% σωστά αποτελέσματα. Οι κανονικές-

συνεπείς λέξεις ήταν πιο εύκολες για το μοντέλο από τις κανονικές-

ασυνεπείς και τις εξαιρέσεις. Όσον αφορά τη γενίκευση, στην 

ορθογραφία των ψευδολέξεων είχε 88,6% φωνολογικά αποδεκτά λάθη. 

Το μοντέλο έδειξε επίδραση της κανονικότητας των λέξεων, αλλά όχι 

της συχνότητας ή της αλληλεπίδρασης της συχνότητας με την 

κανονικότητα. Όταν προκάλεσαν βλάβη στο μοντέλο, επηρεάστηκε 

πολύ η ορθογραφία των εξαιρέσεων, το οποίο είναι ένα βασικό 
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χαρακτηριστικό της επιφανειακής δυσγραφίας. Αυτό όμως ήταν και το 

μόνο χαρακτηριστικό το οποίο μπόρεσαν να επιτύχουν. Ο Bullinaria 

αναφέρει ότι το μοντέλο έχει έλλειψη λεξικής διαδρομής και ότι μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο της φωνολογικής διαδρομής μόνο. 

Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι μπορούσε να δημιουργήσει σωστή 

ορθογραφία εξαιρέσεων δείχνει ότι δεν ήταν απλά μοντέλο μετατροπής 

ήχου σε ορθογραφία. 

 Το πρόβλημα που έχουν όλα τα παραπάνω μοντέλα είναι ότι 

χρησιμοποιούν μία διαδρομή (Εικόνα 2). Παρόλο που τα περισσότερα είχαν 

πολύ καλά αποτελέσματα, κανένα δεν μπόρεσε να προσομοιώνει τόσο καλά 

τα δεδομένα ανθρώπων (ειδικά τα δεδομένα δυσγραφικών ασθενών) όσο το 

μοντέλο διττής διαδρομής των Houghton & Zorzi (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Ένα δίκτυο μονής διαδρομής τριών επιπέδων 

.  

  

Επίπεδο Εκροής 

Κρυφό Επίπεδο  

Επίπεδο Εισροής 
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Συνδετιστικό μοντέλο ορθογραφίας διττής διαδρομής 

των Houghton & Zorzi (2003) 

 

Το συνδετιστικό μοντέλο ορθογραφίας διττής διαδρομής για την 

ελληνική γλώσσα είναι βασισμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό στο αντίστοιχο 

μοντέλο για την αγγλική γλώσσα των Houghton & Zorzi (2003) (του οποίου η 

αρχιτεκτονική είναι βασισμένη στο μοντέλο ανάγνωσης διττής διαδρομής των 

Zorzi et al., 1998). Ένα δίκτυο διττής διαδρομής πολλαπλών επιπέδων έχει τη 

μορφή που φαίνεται στην Εικόνα 3.  

 

 

 

 

Φωνολογική                 Λεξική 

  Διαδρομή              Διαδρομή      

                                                     

               

 

Εικόνα 3: Το δίκτυο διττής διαδρομής πολλαπλών επιπέδων που 

χρησιμοποίησαν οι Houghton & Zorzi (2003). 

 

 Εισροή είναι η φωνολογική μορφή της λέξης και εκροή η ορθογραφική. 

Υπάρχουν δύο διαδρομές τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει η εισροή για να 

φτάσει στην εκροή: τη φωνολογική διαδρομή, η οποία ενώνει απευθείας την 

εισροή με την εκροή και τη λεξική διαδρομή, όπου υπάρχει ένα κρυφό 

επίπεδο ανάμεσα στην εισροή και στην εκροή.   

Κατά την εκπαίδευση του μοντέλου και οι δύο διαδρομές εκπαιδεύονται 

ταυτόχρονα στην ίδια λέξη κάθε φορά. Μια διαφορά που έχουν τα μοντέλα 

διττής διαδρομής έναντι αυτών της μονής διαδρομής είναι ότι παρόλο που η 

Επίπεδο Εκροής 

Κρυφό Επίπεδο 

Επίπεδο Εισροής 
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μάθηση συμβαίνει ταυτόχρονα και στις δύο διαδρομές, το μοντέλο κάνει τον 

εξής διαχωρισμό: από την απευθείας διαδρομή (φωνολογική) μαθαίνονται οι 

απλές κανονικότητες, δηλαδή  οι φωνολογικοί κανόνες (π.χ. /a/ = α). Από τη 

διαδρομή με το κρυφό επίπεδο (λεξική) μαθαίνονται τα ζευγάρια εισροής- 

εκροής που αποτελούν εξαιρέσεις με το να αναγνωρίζει τις εξαιρέσεις στην 

εισροή και να διορθώνει την κανονικοποιημένη εκροή της απευθείας 

διαδρομής. Με αυτό τον τρόπο, υπεύθυνη για τη γενίκευση του μοντέλου είναι 

η φωνολογική διαδρομή, ενώ η λεξική διαδρομή δεν χρειάζεται να γενικεύσει. 

 Όταν το μοντέλο των Houghton & Zorzi (2003) γράφει ορθογραφία, 

ενεργοποιούνται και οι δύο διαδρομές παράλληλα. Η κάθε διαδρομή 

δημιουργεί τη δική της ορθογραφική μορφή για τη φωνολογική μορφή της 

λέξης που έχει δοθεί στην είσοδο. Οι ορθογραφικές μορφές μπορεί να είναι 

απολύτως ίδιες ή να διαφέρουν σε ένα ή περισσότερα γραφήματα. Οι δύο 

ορθογραφικές μορφές φτάνουν στην έξοδο, όπου για κάθε γράφημα 

ξεχωριστά γίνεται έλεγχος των δύο απαντήσεων. Για κάθε γράφημα υπάρχει 

είτε συνεργασία είτε ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο διαδρομές. Συνεργασία 

υπάρχει όταν και οι δύο διαδρομές συμφωνούν στο ίδιο γράφημα και 

ανταγωνισμός όταν διαφωνούν, οπού το γράφημα με την υψηλότερη 

ενεργοποίηση συνήθως κερδίζει. Επομένως μία λέξη μπορεί να είναι 

συνδυασμός των δύο διαδρομών, δηλαδή να περιέχει κάποια γραφήματα από 

τη φωνολογική και κάποια από τη λεξική διαδρομή. 

 

 

Εικόνα 4: Ο τρόπος αναπαράστασης των λέξεων που χρησιμοποίησαν οι 

Houghton & Zorzi (2003)  
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 Οι Houghton & Zorzi (2003) χρησιμοποίησαν 3165 άκλιτες 

μονοσύλλαβες λέξεις της αγγλικής γλώσσας. Όπως φαίνεται από την Εικόνα 4, 

υπάρχουν 7 θέσεις φωνημάτων σε κάθε λέξη, 3 θέσεις για σύμφωνα, μία θέση 

για φωνήεν και άλλοι 3 θέσεις για σύμφωνα. Η αναπαράσταση ήταν 

βασισμένη στην φωνολογία, όπως φαίνεται και στη Εικόνα 5. Δηλαδή η 

φωνολογική μορφή της λέξης χωρίζεται στις θέσεις έτσι ώστε μία θέση να μην 

περιέχει περισσότερα από ένα φωνήματα. Η ορθογραφική μορφή της λέξης 

δημιουργείται μετατρέποντας το φώνημα κάθε θέσης στο αντίστοιχο γράφημα. 

Επομένως αν ένα φώνημα αντιστοιχούσε σε δίψηφο γράφημα (π.χ. /Τ/ = 

«ΤΗ»), τα δύο γράμματα θα τοποθετηθούν στην ίδια θέση. Όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 5, το δίψηφο γράφημα ΤΗ καταλαμβάνει μία θέση στην έξοδο κι 

ας έχουν δύο γράμματα, γιατί αντιστοιχεί σε ένα φώνημα, το /Τ/ = ΤΗ. 

  

 

Εικόνα 5: Ένα παράδειγμα αναπαράστασης εισροής και εκροής του μοντέλου 

των Houghton & Zorzi (2003) 

Ο τρόπος λειτουργίας του μοντέλου των Houghton & Zorzi (2003) είναι 

ίδιο με του ελληνικού μοντέλου, που περιγράφεται παρακάτω (σελίδες 33-40). 

Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και στη λειτουργία 

της κάθε διαδρομή, καθώς και οι παράμετροι, είναι ίδιες με του ελληνικού 

μοντέλου, αν και οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν είναι διαφορετικές.  
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Η εκπαίδευση έγινε σε εποχές (epoch), όπου γίνεται κάθε φορά τυχαία 

παρουσίαση των λέξεων μέχρι να παρουσιαστούν στο μοντέλο όλες οι λέξεις 

από μία φορά, πριν αλλάξει η εποχή. Στο τέλος κάθε εποχής, τα αδύναμα 

βάρη κλαδεύονταν. Τα καλύτερα αποτελέσματα για το μοντέλο των Houghton 

& Zorzi (2003) προέκυψαν μετά από 20 εποχές, με ρυθμό μάθησης 0,03 και 

κατώφλι ποσοστού κλαδέματος αδύναμων βαρών 5% (οι παράμετροι αυτοί 

εξηγούνται αναλυτικά στις σελίδες 33-40).  

Μετά την εκπαίδευση, οι Houghton & Zorzi (2003) έδωσαν στο μοντέλο 

όλη τη λίστα λέξεων στις οποίες είχε εκπαιδευτεί για να ελέγξουν την 

ορθογραφία του σε γνωστές λέξεις. Το μοντέλο παρήγαγε σωστή ορθογραφία 

μόνο για το 68% των λέξεων (το αντίστοιχο μοντέλο ανάγνωσης των Zorzi et 

al., 1998 είχε ποσοστό σωστών απαντήσεων 81%), αλλά με 96% των λαθών 

να είναι φωνολογικά πιθανά. Οι Houghton & Zorzi (2003) υποστηρίζουν ότι το 

χαμηλό ποσοστό, αλλά και η διαφορά με το μοντέλο ανάγνωσης, οφείλονται 

στο ότι υπάρχει μεγαλύτερη ασυνέπεια στην αγγλική γλώσσα από τον ήχο 

στην ορθογραφία, παρά το αντίθετο.   

 Στη συνέχεια οι Houghton & Zorzi (2003) έκαναν 11 προσομοιώσεις με 

το μοντέλο τους. Στις πρώτες 6 χρησιμοποίησαν μόνο τη φωνολογική 

διαδρομή του μοντέλου, γιατί ήθελαν να προσομοιώσουν δεδομένα από 

ασθενείς με επιφανειακή δυσγραφία, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν τη λεξική 

διαδρομή. Η φωνολογική διαδρομή απλά μετατρέπει τον ήχο σε γραφήματα, 

χωρίς να κάνει χρήση κάποιου λεξικού. Αυτά που έχει μάθει η φωνολογική 

διαδρομή είναι μόνο οι φωνολογικοί κανόνες, δηλαδή την αντιστοιχία 

φωνημάτων – γραφημάτων.  

Οι 6 πρώτες προσομοιώσεις των Houghton & Zorzi (2003)  βασίστηκαν σε 

δεδομένα από μία ασθενή, την ΜΡ, που έχει μελετηθεί από πολλούς 

ερευνητές (π.χ. Behrmann & Bub, 1992): 

 

 Προσομοίωση 1: Ορθογραφία ψευδολέξεων σε επιφανειακή δυσγραφία: 

Οι Houghton & Zorzi (2003) χρησιμοποίησαν τις 58 ψευδολέξεις που 

είχαν δώσει οι Behrmann & Bub (1992) στην ΜΡ. Η ορθογραφία του 
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μοντέλου ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό όμοια με της ΜΡ (39 λέξεις ίδιες 

και μικρές διαφορές στις περισσότερες από τις υπόλοιπες). Τόσο η ΜΡ 

όσο και  το μοντέλο έκαναν μόνο φωνολογικά πιθανά λάθη στις 

ψευδολέξεις. 

 

 Προσομοίωση 2: Επιρροή της συνέπειας της λέξης στην ορθογραφία: 

Το μοντέλο όταν χρησιμοποιεί μόνο τη φωνολογική διαδρομή 

τείνει να κανονικοποιεί τις εξαιρέσεις και τις κανονικές-μη συνεπείς 

λέξεις. Κανονική αντιστοιχία φωνήματος-γραφήματος θεωρείται η πιο 

συχνή. Δηλαδή μπορεί να γράψει τη λέξη «chef», η οποία είναι 

εξαίρεση εξαιτίας της χαμηλής συχνότητας αντιστοιχίας /S/ = «ch», ως 

«shef»  

Οι Houghton & Zorzi (2003) χρησιμοποίησαν τις λίστες λέξεων 

των Stone et al. (1997), βασιζόμενοι συγκεκριμένα στη συνέπεια ήχου-

ορθογραφίας. Έδωσαν στο μοντέλο μια λίστα συνεπών και μια λίστα 

μη συνεπών λέξεων. Το μοντέλο παρήγαγε σωστή ορθογραφία για το 

92% της λίστας των συνεπών λέξεων (2 λάθη) και για το 24% της 

λίστας των μη συνεπών λέξεων (με όλα τα λάθη να είναι φωνολογικά 

αποδεκτά). Επομένως το μοντέλο δείχνει μια ξεκάθαρη ευαισθησία 

προς τις κανονικότητες ήχου-ορθογραφίας της αγγλικής γλώσσας.   

 

 Προσομοίωση 3: Χρόνοι απόκρισης και συνέπεια: Εξέτασαν τους 

χρόνους απόκρισης του μοντέλου για 4 λίστες λέξεων των Stone et al. 

(1997), που αποτελούνταν από συνεπείς και μη συνεπείς λέξεις και 

ψευδολέξεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε επίδραση της 

συνέπειας, γιατί το μοντέλο αργούσε περισσότερο να αποφασίσει πως 

θα γράψει μια μη συνεπή λέξη απ’ ότι μια συνεπή. Δεν υπήρχε όμως 

επιρροή της «λεξικότητας», δηλαδή το μοντέλο δεν ήταν πιο γρήγορο 

όταν έπρεπε να γράψει μια πραγματική λέξη απ’ ότι όταν έπρεπε να 

γράψει μια ψευδολέξη. Τέλος, δεν υπήρχε επιρροή της 

αλληλεπίδρασης της συνέπειας με τη λεξικότητα. Το συμπέρασμα είναι 

ότι η φωνολογική διαδρομή αντιμετωπίζει όλες τις λέξεις με τον ίδιο 

τρόπο, είτε είναι οι λέξεις στις οποίες είχε εκπαιδευτεί είτε είναι νέες 
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λέξεις και ψευδολέξεις. Αυτό ήταν και το αναμενόμενο αποτέλεσμα, 

εφόσον δεν υπάρχει λεξικό που να αποθηκεύει τα ζεύγη εισροής-

εκροής και γίνεται απλή μετατροπή των φωνημάτων σε γραφήματα.  

  

 Προσομοίωση 4: Επιρροή της συνέπειας σε γνωστές λέξεις: Για να 

κατανοήσουν καλύτερα την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στη 

φωνολογική και τη λεξική διαδρομή, οι  Houghton & Zorzi (2003) 

έκαναν αυτή την προσομοίωση για να επιβεβαιώσουν την επίδραση 

της συνέπειας που είχε βρεθεί στην Προσομοίωση 3, αλλά για γνωστές 

λέξεις. Αυτή τη φορά έδωσαν στο μοντέλο μόνο λέξεις από τη λίστα 

των 3165 λέξεων στις οποίες είχε εκπαιδευτεί. Ήταν 48 συνεπείς λέξεις 

και 48 εξαιρέσεις και το αποτέλεσμα ήταν το μοντέλο να κάνει μόνο 3 

λάθη στις συνεπείς (με μέσο όρο 4,33 κύκλους για να γράψει την κάθε 

λέξη) και να κανονικοποιήσει το 77% των εξαιρέσεων (με μέσο όρο 6,9 

κύκλους). Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν αυτά της Προσομοίωσης 3.  

 

 Προσομοίωση 5: Μεταβλητότητα στην ορθογραφία: Στην έρευνα των 

Barry & Seymour (1988) κάποια αμφίσημα φωνήεντα είχαν εξεταστεί 

σε δύο ψευδολέξεις και είχαν ιεραρχηθεί οι επιλογές ανάλογα με τη 

συχνότητα χρήσης τους, για παράδειγμα το /i/ γραφόταν πιο συχνά με 

ΕΕ και λιγότερο συχνά με ΕΑ, το /u/ πιο συχνά με ΟΟ και λιγότερο 

συχνά με UE κλπ.  Οι Houghton & Zorzi (2003) έδωσαν στο μοντέλο τις 

ψευδολέξεις των Barry & Seymour (1988). Το μοντέλο έδειξε την ίδια 

προτίμηση με τους συμμετέχοντες στους τρόπους γραφής των 

περισσότερων αμφίσημων φωνηέντων (δηλαδή έγραφε π.χ. το /i/ πιο 

συχνά με ΕΕ παρά με ΕΑ).  

 

 Προσομοίωση 6: Επιρροή από το περιβάλλον του φωνήεντος: Οι 

περισσότερες ασυνέπειες της αγγλικής γλώσσας βρίσκονται στα 

φωνήεντα. Οι Kessler & Treiman (2001) έδειξαν ότι κάποια μη-συνεπή 

φωνήεντα έχουν πιο αναμενόμενη ορθογραφία όταν ληφθεί υπόψη το 

προηγούμενο ή το επόμενο σύμφωνο. Οι Treiman et al. (2002) σε ένα 

από τα πειράματά τους με ψευδολέξεις βρήκαν ότι οι ενήλικες 

επηρεάζονται από το περιβάλλον του φωνήεντος, για παράδειγμα 
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έγραφαν το /e/ ως ΕΑ όταν ακολουθούσε /_d/ (HEAD, SPREAD, 

DREAD κλπ.), παρόλο που συνήθως το /e/ συνήθως γράφεται ως Ε. 

Οι Houghton & Zorzi (2003) έδωσαν στο μοντέλο την ίδια λίστα λέξεων 

και τα αποτελέσματα ήταν πολύ κοντά σε αυτά των ανθρώπων, εκτός 

από το /U/, το οποίο το μοντέλο έγραφε ως ΟΟ και όχι U. 

 

Μετά από τις 6 προσομοιώσεις που έκαναν στη φωνολογική διαδρομή, οι 

Houghton & Zorzi (2003) έκαναν άλλες 5 προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας 

αυτή τη φορά ολόκληρο το μοντέλο, δηλαδή και τη φωνολογική και τη λεξική 

διαδρομή: 

 Προσομοίωση 7: Αλληλεπίδραση συχνότητας και κανονικότητας: 

Έδωσαν στο μοντέλο λέξεις κανονικές, εξαιρέσεις, λέξεις υψηλής και 

λέξεις χαμηλής συχνότητας. Το μοντέλο είχε σωστή ορθογραφία για 

όλες τις κατηγορίες, αλλά υπήρχε επιρροή της συχνότητας και επιρροή 

της κανονικότητας (οι κανονικές γράφονταν πιο γρήγορα από τις 

εξαιρέσεις), το οποίο δείχνει ότι η φωνολογική διαδρομή επηρέασε το 

αποτέλεσμα και ότι δεν γράφεται όλη η ορθογραφία μόνο από τη λεξική 

διαδρομή. 

Μετά από αυτή την προσομοίωση, οι Houghton & Zorzi (2003) προσπάθησαν 

να προσομοιώσουν καλύτερα την επιφανειακή δυσγραφία. Στην 

προσομοίωση 1 χρησιμοποίησαν μόνο τη φωνολογική διαδρομή για να 

προσομοιώσουν έναν δυσγραφικό ασθενή. Όμως το να μην κάνει κάποιος 

καθόλου χρήση του λεξικού είναι μια πάρα πολύ σοβαρή μορφή δυσγραφίας. 

Οι περισσότεροι ασθενείς με επιφανειακή δυσγραφία έχουν μια διατηρημένη 

ικανότητα να γράφουν σωστά πολλές εξαιρέσεις (όπως έκανε και η ασθενής 

ΜΡ σύμφωνα με την έρευνα των Behrmann & Bub, 1992), το οποίο δείχνει μια 

γενική εξασθένιση (σε διαφορετικούς βαθμούς για τον κάθε ασθενή) του 

λεξικού και όχι την μη χρήση του εντελώς. Επομένως, οι Houghton & Zorzi 

(2003) μείωσαν την επίδραση του λεξικού για τις επόμενες προσομοιώσεις, 

έτσι ώστε να συμφωνούν περισσότερο τα αποτελέσματα του μοντέλου με 

αυτά των ασθενών με επιφανειακή δυσγραφία. 
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 Προσομοίωση 8: Λέξεις της ΜΡ σε κανονικό μοντέλο: Έδωσαν τις 

μονοσύλλαβες λέξεις που είχαν μαζέψει οι Behrmann & Bub (1992) 

από την ΜΡ στην κανονική μορφή του μοντέλου (χωρίς να μειώσουν 

την επίδραση του λεξικού. Με αυτό τον τρόπο βρήκαν επίδραση της 

κανονικότητας, της συχνότητας και της αλληλεπίδρασής τους. 

 

 Προσομοίωση 9: Αδυνατίζοντας τη λεξική διαδρομή: Τα αποτελέσματα 

της ΜΡ έδειξαν ότι επηρεαζόταν από τη συχνότητα στις μη κανονικές 

λέξεις, αλλά σχεδόν καθόλου στις κανονικές. Οι Houghton & Zorzi 

92003) έδωσαν τις ίδιες λέξεις στο μοντέλο και τα αποτελέσματα του 

ταίριαζαν αρκετά και ποιοτικά και ποσοτικά με αυτά της ΜΡ. 

 

 Προσομοίωση 10: Τα λάθη της ΜΡ: Έδωσαν στο μοντέλο μια λίστα 

λέξεων με μη κανονικές, χαμηλής συχνότητας λέξεις που είχε δοθεί και 

στην ΜΡ. Τα λάθη του μοντέλου έμοιαζαν σε πολύ μεγάλο βαθμό με 

αυτά της ΜΡ. Δηλαδή έτεινε να γράφει λάθος τις ίδιες λέξεις που με την 

ΜΡ και τα λάθη και των δύο ήταν φωνολογικά πιθανά και σε πολλές 

περιπτώσεις ίδια.  

 

 Προσομοίωση 11: Λάθη και αλληλεπιδράσεις της διττής διαδρομής – 

δεδομένα από τον ασθενή LAT: Μια πιθανή κριτική που θα μπορούσε 

να γίνει στο μοντέλο των Houghton & Zorzi (2003) είναι ότι τα λάθη που 

κάνει θα μπορούσαν να συμβαίνουν ακόμα και αν οι δύο διαδρομές δεν 

λειτουργούσαν παράλληλα, αλλά  η λεξική συνέβαινε πρώτη  και η 

φωνολογική λειτουργούσε μόνο όταν η λεξική δεν είχε κάποιο 

υποψήφιο γράφημα. Η κριτική αυτή δεν είναι μόνο για το μοντέλο αλλά 

και για τον τρόπο λειτουργίας που πολλοί ερευνητές λένε ότι έχει η 

επιφανειακή δυσγραφία.   

Για να αποκλείσουν αυτή την περίπτωση, οι Houghton & Zorzi 

(2003) επισημαίνουν ότι τα λάθη (του μοντέλου και των ασθενών με 

επιφανειακή δυσγραφία) θα ήταν είτε λεξικά είτε φωνολογικά και όχι 

μίξεις. Για να το ελέγξουν χρησιμοποίησαν τα λάθη του δυσγραφικού 

ασθενή LAT (Rapp et al., 2002), που περιείχαν μίξεις λεξικών και 
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φωνολογικών λαθών.  Το μοντέλο μπορούσε να γράψει τις λέξεις με 

τον ίδιο τρόπο όπως ο LAT, υπό την προϋπόθεση ότι η φωνολογική 

διαδρομή θα προσπαθούσε να σε κάθε λέξη κανονικοποιήσει δύο 

φωνήματα και θα πετύχαινε μόνο το ένα. Το «φαινόμενο LAT» υπήρχε 

σε αρκετές λέξεις που είχε γράψει το μοντέλο, υποδεικνύοντας ότι οι 

δύο διαδρομές λειτουργούν παράλληλα.    

 

Το μοντέλο των Houghton & Zorzi (2003) κατάφερε να προσομοιώσει 

περισσότερα και διαφορετικών ειδών (κανονικά και δυσγραφικά) δεδομένα 

από τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα ορθογραφίας. Επίσης σχεδόν κανένα άρθρο 

των προηγούμενων μοντέλων ορθογραφίας δεν ανέλυε το χρόνο απόκρισης 

του μοντέλου, μελετούσαν μόνο τα λάθη. Επομένως η έρευνα των Houghton 

& Zorzi (2003) είναι περισσότερο πλήρης όσον αφορά τα δεδομένα που 

προσπάθησαν να προσομοιώσουν, αλλά και την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του μοντέλου.  

Το μοντέλο έχει βέβαια κάποιες αδυναμίες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει 

πολυσύλλαβες λέξεις και η φωνολογική διαδρομή μαθαίνει χωρίς βοήθεια από 

τη λεξική, το οποίο δεν ταιριάζει με τον τρόπο μάθησης της ορθογραφίας των 

ανθρώπων. Επίσης, η χρήση μόνο μονοσύλλαβων λέξεων καθιστά αδύνατον 

το μοντέλο να προσομοιώσει αναπτυξιακά δεδομένα, καθώς τα παιδιά 

εκτίθενται σε πολλές και διαφορετικές λέξεις. Ακόμα περισσότερη δυσκολία σε 

αυτό το θέμα προσφέρει η ορθογραφική αναπαράσταση του μοντέλου, καθώς 

δεν ταιριάζει με τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν γραφή, κυρίως 

λόγω τον πολύπλοκων γραφημάτων (TH SH, CH, κλπ.), αλλά και μάθηση 

κανόνων που δεν τους έχουν διδαχθεί ρητά (π.χ. δεν βάζουν CK στην αρχή 

της λέξης, Treiman, 1993). 
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ΣΥΝΔΕΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΤΤΗΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

 Το μοντέλο ορθογραφίας διττής διαδρομής για την ελληνική γλώσσα 

είναι σε μεγάλο βαθμό όμοιο με το μοντέλο των Houghton & Zorzi (2003) για 

την αγγλική γλώσσα. Η τελική έκδοση περιλαμβάνει 30.391 λέξεις από τη 

λίστα παιδικών λέξεων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις λέξεις των βιβλίων «Η 

Γλώσσα μου» όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου και των τριών 

ανθολογίων. Βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για 

τυφλούς μαθητές (ηλεκτρονική διεύθυνση http:///www.pi-schools.gr/special_ 

education_new/html/8emata/orasi/Braille/gr_braille.htm). 

 Το μοντέλο έχει υλοποιηθεί από τον Ian Simpson του University of 

Granada με Visual Basic ενσωματωμένη σε Excel. Ο αρχικός κώδικας ήταν 

για το αντίστοιχο μοντέλο της ισπανικής γλώσσας (περίπου 7000 παιδικές 

λέξεις), το οποίο δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Ο Ian Simpson προσάρμοσε 

κατάλληλα τον κώδικά του έτσι ώστε να ταιριάζει στη ελληνική γλώσσα. 

 

  

Προκαταρκτικές εκδοχές 

 

Η τελική εκδοχή του μοντέλου διττής διαδρομής για την ελληνική 

γλώσσα είναι η 4.15, η οποία αποτελείται από λέξεις που θεωρούμε ότι 

γνωρίζουν τα παιδιά του δημοτικού. Μέχρι να καταλήξουμε σε αυτήν, 

υπήρξαν οι εξής εκδοχές: 

1. Εκδοχή 1: Αρχικά το μοντέλο ξεκίνησε με διαφορετική λίστα λέξεων, τις 

217.664 λέξεις από το σώμα κειμένων C των ψυχογλωσσολογικών 

πόρων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (speech.ilsp.gr/iplr), η 

οποία θεωρούμε πως αποτελεί αντιπροσωπευτικό υποσύνολο των 

λέξεων που γνωρίζει ένας ενήλικας. Οι λέξεις ήταν μέχρι 11 συλλαβές.  

Το μοντέλο δεν είχε πλήρη συνδεσιμότητα ανάμεσα στις 

συλλαβές. Κάθε κανόνα που μάθαινε το μοντέλο, τον μάθαινε μόνο 

εσωτερικά στη συλλαβή. Δεν ήξερε με ποιους κανόνες επηρέαζαν οι 

διπλανές συλλαβές, ούτε γνώριζε σε ποια θέση βρισκόταν η συλλαβή. 
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Αντιμετώπιζε δηλαδή την κάθε λέξη ως μια ομάδα μονοσύλλαβων 

λέξεων. 

Οι Houghton & Zorzi (2003) είχαν χρησιμοποιήσει μόνο 

μονοσύλλαβες λέξεις, αλλά αυτό έχει νόημα μόνο στην αγγλική γλώσσα, 

οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες δεν έχουν πολλές 

μονοσύλλαβες λέξεις. Όμως οι 11 συλλαβές δημιουργούσαν μεγάλο 

αριθμό κόμβων, το οποίο δημιουργούσε προβλήματα μνήμης στο 

μοντέλο. Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, οι λέξεις μειώθηκαν σε αυτές 

που είχαν μέγεθος μέχρι 5 συλλαβές το οποίο μείωσε τον αριθμό των 

λέξεων στις 179.604. 

Μετά από εκπαίδευση σε 10 εποχές (οι οποίες ήταν αρκετές 

εξαιτίας των πολλών λέξεων) η φωνολογική διαδρομή είχε ποσοστό 

σωστών απαντήσεων 33,37%. Το κυρίως πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν 

πολλά λάθη που δεν ήταν φωνολογικά αποδεκτά και τα πιο κύρια ήταν 

τα εξής: 

i. Έβαζε «ς» μέσα στη λέξη λέξης (π.χ. έγραφε «διακομιςθεί» αντί 

για «διακομισθεί») 

ii. Χρησιμοποιούσε δύο τόνους σε κάποιες λέξεις (π.χ. έγραφε 

«δεσμέύονται» αντί για «δεσμεύονται) 

iii. Προσέθετε ή αφαιρούσε γράμματα 

 

Όταν έγινε έλεγχος της ορθογραφία των λέξεων 

χρησιμοποιώντας και τις δύο διαδρομές, τα λάθη ήταν μόνο 88 για τις 

179.604. Όμως και τα λάθη αυτά δεν ήταν φωνολογικά αποδεκτά, γιατί 

το μοντέλο και πάλι προσέθετε επιπλέον γράμματα στις λέξεις αυτές. 

Η πιο πιθανή εξήγηση για αυτά τα περισσότερα λάθη, κυρίως 

για το «ς» και τους δύο τόνους, είναι η έλλειψη πλήρους 

συνδεσιμότητας. Το μοντέλο δεν ήξερε πως μια συλλαβή επηρεάζει την 

άλλη, δεν ήξερε ότι υπάρχει ήδη τονισμένη συλλαβή στη λέξη, ούτε 

γνώριζε ότι η συλλαβή δεν είναι τελευταία (ώστε να μη χρησιμοποιεί 

«ς»).  Τα υπόλοιπα λάθη μπορεί να οφείλονταν στο γεγονός ότι το 

κατώφλι κλαδέματος αδύναμων βαρών ήταν υψηλό (5%), το οποίο δεν 

άφηνε τους πιο αδύναμους κανόνες να μαθευτούν ή μπορεί οι 10 

εποχές να ήταν λίγες. 
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2. Εκδοχή 2: Το μοντέλο εκπαιδεύτηκε ξανά, αυτή τη φορά σε 20 εποχές 

με το κατώφλι ποσοστού κλαδέματος αδύναμων βαρών στο 1%. Η 

φωνολογική διαδρομή είχε αυτή τη φορά ποσοστό σωστών 

απαντήσεων 37%, αλλά και πάλι υπήρχαν πολλά φωνολογικά μη 

αποδεκτά λάθη και στην ουσία δεν εξαλείφθηκε καμία από τις 

παραπάνω κατηγορίες λαθών. 

 

3. Εκδοχή 3: Στην εκδοχή 3 το μοντέλο είχε πλέον πλήρη συνδεσιμότητα 

ανάμεσα στις συλλαβές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φώνημα στην είσοδο 

μπορεί, τουλάχιστον στη θεωρία, να επηρεάσει οποιοδήποτε γράφημα 

στην έξοδο, άσχετα με τη συλλαβή στην οποία βρίσκεται. 

Το πρόβλημα με τους δύο τόνους λύθηκε με το να αφαιρεθούν 

οι λέξεις που είχαν δύο τόνους. Στα ελληνικά μια λέξη έχει δύο τόνους 

σε συγκεκριμένο περιβάλλον μέσα σε μια πρόταση, για παράδειγμα 

«παρακάλεσέ τον», αλλά αρκετές από αυτές τις μορφές βρίσκονταν 

μέσα στη λίστα. Αφού δεν προσέφεραν κάτι με το να βρίσκονται στη 

λίστα (δεν είναι μορφές λέξεων που μπορεί να υπάρξουν αυτόνομες), 

αφαιρέθηκαν. 

Μετά από εκπαίδευση 10 εποχών, το μοντέλο έκανε μόνο 3 

φωνολογικά αποδεκτά λάθη όταν χρησιμοποιούσε και τις δύο 

διαδρομές. Όταν όμως χρησιμοποιούσε μόνο τη φωνολογική διαδρομή, 

τα λάθη (αν και διαφορετικά από αυτά των προηγούμενων εκδοχών) 

ήταν και πάλι φωνολογικά μη αποδεκτά. Ουσιαστικά το μοντέλο 

προσέθετε πολλά επιπλέον γράμματα μόνο στο τέλος της λέξης ή στην 

αρχή αν άρχιζε με φωνήεν. Για παράδειγμα έγραφε «μπριγιάννν» αντί 

για «μπριγιάν» και «γυάβαθοςρρ» αντί για «άβαθο». Γενικά το μοντέλο 

έγραφε πολλές λέξεις με υπερβολικά πολλά λάθη που δεν υπήρχε 

καμία περίπτωση να κάνει κανένας άνθρωπος (ούτε καν ένας ασθενής 

με σοβαρή δυσγραφία), αλλά ανήκαν όλα στην ίδια κατηγορία, την 

προσθήκη επιπλέον γραμμάτων. 

 

4. Εκδοχή 4.0: Πέρα από τη διόρθωση των λαθών, άλλο ένα πρόβλημα 

άρχισε να εμφανίζεται, το οποίο είχε να κάνει με τον έλεγχο του 



29 
 

μοντέλου. Δεν υπήρχαν δυσγραφικά δεδομένα για την ελληνική 

γλώσσα, ούτε είχαμε κάποιους υποψήφιους ασθενείς με επιφανειακή 

δυσγραφία από τους οποίους θα μπορούσαμε να μαζέψουμε δεδομένα. 

Επίσης μέχρι εκείνη την εκδοχή, το μοντέλο δεν μπορούσε ακόμα να 

γράψει ψευδολέξεις. Επομένως δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε κατά 

πόσο ήταν καλό μοντέλο, εφ’ όσον οι ενήλικες θα έκαναν ελάχιστα ή 

καθόλου λάθη, όπως ακριβώς και το μοντέλο όταν χρησιμοποιούσε τη 

διπλή διαδρομή. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να αλλάξουμε εντελώς τη λίστα 

των λέξεων και να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις από τα βιβλία της 

Γλώσσας του Δημοτικού για να προσομοιώσουμε δεδομένα παιδιών. 

Οι λέξεις ήταν αρχικά 33.790, αλλά υπήρχαν πάρα πολλά λάθη, 

γιατί οι λίστα είχε δημιουργηθεί με αυτόματη καταμέτρηση από την 

ηλεκτρονική μορφή των βιβλίων. Επίσης υπήρχαν λέξεις με 

περισσότερες από 5 συλλαβές. 

Για αρχή, στο μοντέλο δόθηκαν μόνο όσες λέξεις ήταν κοινές με 

την προηγούμενη λίστα λέξεων (του IPLR), αφήνοντας συνολικά 

24.631 λέξεις. Τα υπόλοιπα λάθη διορθώθηκαν και πλέον όλα τα λάθη 

που έκανε η φωνολογική διαδρομή ήταν φωνολογικά αποδεκτά, με 

εξαίρεση κάποιες λέξεις στις οποίες παρέλειπε ένα γράμμα (π.χ. «ς» 

αντί για «ως» και «ο» αντί για «ωχ»). Επίσης υπήρχαν ακόμα κάποιες 

λέξεις με «ς» μέσα στη λέξη, αλλά ήταν μόνο 19.    

 

5. Εκδοχή 4.1: Μετά από έλεγχο, προστέθηκαν άλλες 5.760 από τις 

υπόλοιπες λέξεις της λίστας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των 

λέξεων στις 30.391. 

 

6. Εκδοχή 4.15: Το μοντέλο έχει πλέον τη δυνατότητα να γράφει 

ψευδολέξεις χρησιμοποιώντας τη φωνολογική διαδρομή. 
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Είσοδος - Έξοδος 

 

 Η είσοδος και η έξοδος του μοντέλου έχουν βασιστεί σε αυτή των 

Houghton & Zorzi (2003) (βλ. σελίδα 19). Η βασική διαφορά είναι ότι οι 

Houghton & Zorzi χρησιμοποίησαν μόνο μονοσύλλαβες λέξεις. Κάθε λέξη 

αντιπροσωπευόταν από 7 θέσεις: 3 θέσεις για σύμφωνα (onset), μία θέση για 

φωνήεν και τέλος άλλες 3 θέσεις για σύμφωνα (coda). Δεν ήταν απαραίτητο 

για μια λέξη να γεμίσει όλες τις θέσεις.  

Η εισροή του μοντέλου είναι η φωνολογική μορφή της λέξης. Το 

μέγεθος της κάθε λέξης μπορεί να φτάσει τις 45 θέσεις (πέντε συλλαβές με 

εννιά θέσεις η κάθε μία). Κάθε συλλαβή ξεκινά με τέσσερις θέσεις για 

σύμφωνα (Onset 1 ως Onset 4), ακολουθεί μία θέση για φωνήεν (Nucleus) και 

τελειώνει με τέσσερις θέσεις για σύμφωνα (Coda 1 ως Coda 4). Επομένως μια 

συλλαβή εισροής έχει τη μορφή: 

 

Onset1 Onset2 Onset3 Onset4 Nucleus Coda1 Coda2 Coda3 Coda4 

Σ Σ Σ Σ Φ Σ Σ Σ Σ 

  

 Η εκροή του μοντέλου είναι η ορθογραφική μορφή της λέξης. Έχει το 

ίδιο μέγεθος (45 κόμβους) και μορφή με την εισροή. Κάθε συλλαβή ξεκινά με 

τέσσερις θέσεις για σύμφωνα (Head 1 ως Head 4), ακολουθεί μία θέση για 

φωνήεν (Nucleus) και τελειώνει με τέσσερις θέσεις για σύμφωνα (Tail 1 ως 

Tail 4). 

Επομένως μια συλλαβή εκροής έχει τη μορφή: 

 

Head 1 Head2 Head3 Head4 Nucleus Tail1 Tail2 Tail3 Tail4 

Σ Σ Σ Σ Φ Σ Σ Σ Σ 

  

Ο μόνος περιορισμός που έχουν η εισροή και η εκροή είναι ότι κάθε 

συλλαβή (και προφανώς κάθε λέξη) πρέπει να περιέχει ένα φωνήεν. Η 

στοίχιση των φωνημάτων και των γραφημάτων είναι στα αριστερά, δηλαδή αν 
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υπάρχει μόνο ένα σύμφωνο πριν το φωνήεν, θα καταλάβει την πρώτη θέση, 

αφήνοντας δύο κενές θέσεις πριν το φωνήεν.   

 

Παραδείγματα εισροής: 

         1η συλλαβή        2η συλλαβή          3η συλλαβή 

s    i     b    ‘e     k t   e s    

    a     f t ç  ‘a              

ɣ r   ‘a     p s   i     m    o     

 

 

 

Τα αντίστοιχα παραδείγματα εκροής: 

         1η συλλαβή        2η συλλαβή          3η συλλαβή 

σ    υ     μπ    αί     κ τ   ε ς  

    α     υ τ ι  ά            

γ ρ   ά     ψ    ι     μ    o   

 

 Όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα, ο χωρισμός της κάθε λέξης 

σε θέσεις γίνεται σύμφωνα με τη φωνολογική της μορφή, δηλαδή την εισροή. 

Για παράδειγμα, το φώνημα /b/ αντιστοιχεί σε δύο γραφήματα, τα οποία όμως 

καταλαμβάνουν μία θέση στην έξοδο (*μπ*). Αντιθέτως, τα γραφήματα «ξ» και 

«ψ» αντιστοιχούν σε συνδυασμό δύο φωνημάτων το καθένα, /ks/ και /ps/ 

αντίστοιχα, οι οποίοι καταλαμβάνουν δύο θέσεις στην είσοδο. 
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Διαδικασία και παράμετροι μάθησης 

Οι εξισώσεις που αναφέρονται παρακάτω για την εκπαίδευση, τη 

φωνολογική, τη λεξική και τη διπλή διαδρομή είναι ίδιες με τις εξισώσεις των 

Houghton & Zorzi (2002). 

Το μοντέλο έχει διάφορες παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν το πώς 

συμπεριφέρεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης: 

1. Αριθμός εποχών: είναι ο αριθμός των φορών που η κάθε λέξη 

παρουσιάζεται στο μοντέλο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Σε κάθε 

εποχή όλες οι λέξεις της λίστας «ανακατεύονται» και παρουσιάζεται 

από μία φορά η κάθε λέξη.  

2. Ρυθμός μάθησης (λ στη συνάρτηση (1)): αυτή η παράμετρος ελέγχει το 

πόσο γρήγορα μαθαίνει το μοντέλο. Αν έχει υψηλή τιμή, το μοντέλο θα 

μαθαίνει γρήγορα, αλλά θα έχει επίδραση των πρόσφατων λέξεων στις 

οποίες εκπαιδεύτηκε. Αν έχει χαμηλή τιμή, τότε το μοντέλο θα 

χρειάζεται περισσότερο χρόνο να μάθει. Οι Houghton & Zorzi (2003) 

χρησιμοποίησαν ρυθμό μάθησης 0,03, ενώ στο ελληνικό μοντέλο 

χρησιμοποιήσαμε 0,02. Η ελληνική γλώσσα έχει σχετικά ομαλή 

ορθογραφία, επομένως ο ρυθμός μάθησης δεν δημιουργεί μεγάλη 

διαφορά. 

3. Κατώφλι ποσοστού κλαδέματος: υπάρχει η δυνατότητα να κλαδεύεται 

ένα ποσοστό αδύναμων βαρών μετά από κάθε εποχή. Τα βάρη των 

οποίων η δύναμη είναι κάτω από αυτό το ποσοστό (συνήθως  ως 5%) 

κλαδεύονται. Καθώς η εκπαίδευση προχωρά, η δύναμη των 

ισχυρότερων βαρών αυξάνεται και αντίστοιχα η απόλυτη τιμή του 

κατωφλιού κλαδέματος επίσης αυξάνεται. 

4. Θερμοκρασία μάθησης: το τ είναι μια σιγμοειδής δεσμευτική (binding) 

συνάρτηση που επηρεάζει την κλίση της καμπύλης που 

χρησιμοποιείται για να περιορίσει την ενεργοποίηση του γραφήματος 

ανάμεσα στο 0 και το 1. Όσο υψηλότερο είναι το τ, τόσο περισσότερο 

μοιάζει η καμπύλη με S. Περισσότερη ανάλυση για την παράμετρο 

αυτή γίνεται στην εξίσωση 2 των Zorzi et al. (1998).  

5. Έλεγχος συχνότητας κατά τη μάθηση: αν ενεργοποιηθεί αυτή η 

παράμετρος, ο ρυθμός μάθησης επηρεάζεται από τη συχνότητα της 
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κάθε λέξης, όπως στους Perry et al. (2010). Αν δεν ενεργοποιηθεί, όλες 

οι λέξεις αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο κατά την εκπαίδευση. Στο 

ελληνικό μοντέλο η παράμετρος αυτή είναι ενεργοποιημένη. 

 

Κατά την εκπαίδευση, για κάθε ζεύγος φωνήματος-γραφήματος, η 

απαιτούμενη φωνολογική εισροή δημιουργείται με την ενεργοποίηση των 

κατάλληλων φωνολογικών κόμβων στην τιμή 1. Η ενεργοποίηση διαδίδεται 

στους κόμβους γραφημάτων εκροής με τον εξής τρόπο: η προσθιοδρομική 

(feedforward) είσοδος σε κάθε μονάδα εξόδου είναι το εσωτερικό γινόμενο του 

διανύσματος της ενεργοποίησης των φωνημάτων και του διανύσματος των 

βαρών εισόδου σε κάθε μονάδα γραφήματος. Έπειτα, οι ενεργοποιήσεις των 

κόμβων γραφημάτων υπολογίζονται ως μια σιγμοειδής συνάρτηση f της 

εισροής, περιορισμένη στο εύρος [0,1] και με f(0) = 0, δηλαδή αν δεν υπάρχει 

εισροή δεν υπάρχει ούτε εκροή.  

Αυτό το πρότυπο ενεργοποίησης γραφήματος συγκρίνεται με το στόχο. 

Οι κόμβοι που πρέπει να είναι ενεργοί, έχουν στόχο ενεργοποίησης 1 και 

αυτοί που δεν θα έπρεπε να είναι ενεργοί έχουν στόχο ενεργοποίησης 0. Το 

λάθος κάθε κόμβου εκροής είναι η διαφορά ανάμεσα στο στόχο 

ενεργοποίησης και την πραγματική τιμή της ενεργοποίησης. Η συνάρτηση (1) 

(Delta rule error correcting algorithms, Widrow & Hoff, 1960) δείχνει τον τρόπο 

με τον οποίο χρησιμοποιείται το σφάλμα για να διορθωθούν τα βάρη. 

 

  (1) 

Οι παράμετροι της συνάρτησης (1) είναι οι εξής: 

i. ωij : είναι το βάρος από το φώνημα ui σο γράφημα uj  

ii. αi και αj : οι ενεργοποιήσεις ου φωνήματος και του γραφήματος 

αντίστοιχα 

iii. λ: ο ρυθμός μάθησης (συνήθως έχει τιμές από 0,03 ως 0,05) 

 

Στο τέλος κάθε εποχής υπάρχει η δυνατότητα κλαδέματος των μικρών βαρών. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η συνάρτηση (1) μοιράζει το «φταίξιμο» για τα λάθη σε 

όλες τις ενεργοποιημένες διαδρομές εισόδου. Στην αρχή της εκπαίδευσης, 
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όπου υπάρχουν συνήθως λάθη, αυτή η διαδικασία δημιουργεί πολλά μη-

μηδενικά βάρη, τα οποία μετά επηρεάζουν ελάχιστα την απόδοση. Το 

κλάδεμα καθαρίζει αυτά τα βάρη, απλοποιώντας με αυτό τον τρόπο την 

ανάλυση του δικτύου. Οι Houghton & Zorzi (2003) χρησιμοποίησαν 3%-5% 

ποσοστό κάτω από το οποίο τα βάρη κλαδεύονταν. Στο ελληνικό μοντέλο 

βρέθηκε ότι αν δεν γινόταν κλάδεμα τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα. 

  

  



35 
 

Διαδικασία και παράμετροι φωνολογικής διαδρομής 

 

 Κατά τη διάρκεια του ελέγχου της ορθογραφίας παρουσιάζεται στην 

είσοδο η φωνολογική μορφή της λέξης, δημιουργώντας ενεργοποίηση στις 

μονάδες εκροής με τον τρόπο που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα. 

Στη συνέχεια επιλέγονται τα πιο ενεργά γραφήματα για κάθε θέση. Η επιλογή 

αυτή γίνεται μέσω ανταγωνισμού των υποψήφιων απαντήσεων και 

πραγματοποιείται μέσω της αναστολής ανάμεσα στα υποψήφια γραφήματα 

κάθε θέσης. Κάθε υποψήφιο γράφημα έχει συνδέσεις αναστολής στα 

υπόλοιπα υποψήφια γραφήματα και σύνδεση θετικής ανατροφοδότησης προς 

τον εαυτό του. 

 Αφού πετύχει το αρχικό επίπεδο ενεργοποίησης εξαιτίας της 

φωνολογικής εισόδου, το επίπεδο ενεργοποίησης των γραφημάτων 

αναπτύσσεται σύμφωνα με τον κανόνα της εξίσωσης (2): 

 

 (2) 

i. αj: η ενεργοποίηση της μονάδας j 

ii. t: ο χρόνος (σε διακεκριμένες μονάδες t=1,2…) 

iii. Fj
+
: η θετική ανατροφοδότηση του γραφήματος στον εαυτό του 

iv. Fj
-
: η πλάγια αναστολή που δέχεται το γράφημα από τα αντίπαλα 

γραφήματα 

 

Η θετική ανατροφοδότηση Fj
+ προκύπτει από τη συνάρτηση (3) και η 

πλάγια αναστολή από την εξίσωση (4): 
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i. ω+: είναι το βάρος της θετικής ανατροφοδότησης ενός γραφήματος 

στον εαυτό του 

ii. ω-: είναι το βάρος της πλάγιας αναστολής που δέχεται το γράφημα 

από τα αντίπαλα γραφήματα 

iii. : είναι ο ρυθμός με τον οποίο ένα γράφημα εξασθενεί αν δεν 

περάσει το κατώφλι της θετικής ανατροφοδότησης.  

iv. θ: το κατώφλι που πρέπει να υπερβεί η ενεργοποίηση του 

γραφήματος για να δεχθεί τη θετική ανατροφοδότηση. Αν δεν 

περάσει αυτό το κατώφλι, θα εξασθενίσει με ρυθμό  
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Διαδικασία και παράμετροι λεξικής διαδρομής 

 

Το ορθογραφικό λεξικό εκροής της λεξικής διαδρομής είναι ένα 

ανταγωνιστικό τοπικό δίκτυο, του οποίου ο κάθε κόμβος αντιπροσωπεύει την 

ορθογραφία μιας μορφής γραφής μιας λέξης. Ανταγωνιστικές 

αλληλεπιδράσεις επιτρέπουν την ενεργοποίηση ενός κόμβου κάθε φορά, όταν 

η εισροή είναι ένας γνωστός φωνολογικός κόμβος. Η ενεργοποίηση γίνεται με 

τον εξής τρόπο: το διάνυσμα της φωνολογικής ενεργοποίησης 

αντιπαρατίθεται έναντι του αποθηκευμένου βάρους εισόδου για κάθε 

ορθογραφικό λεξικό στοιχείο και η λέξη που παράγει το καλύτερο ταίριασμα 

ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι αυτή που επιλέγεται. Η ενεργοποίηση του 

επιλεγμένου λεξικού κόμβου είναι σταδιακή και ο ρυθμός ενεργοποίησής του 

εξαρτάται από τη συχνότητα της κάθε λέξης. 

Ο κάθε κόμβος δίνει θετική ανατροφοδότηση στον εαυτό του. Η 

ανατροφοδότηση αυτή εξαρτάται από τη συχνότητα της λέξης, όπως φαίνεται 

στην εξίσωση (5).  

(5) 

i. ωi
+
: το βάρος ανατροφοδότησης σε μια λεξική μονάδα ui 

ii. Wmax: το μέγιστο πιθανό βάρος 

iii. freqi: η συχνότητα της λέξης (από τα αρχεία του Ινστιτούτου 

Επεξεργασίας του Λόγου) 

iv. f( ): μια σιγμοειδής συνάρτηση στο διάστημα [0,1], με f(0) = 0 

 

Στο παρόν μοντέλο, για κανονική χρήση της λεξικής διαδρομής, το Wmax είναι 

0,9. 

Η είσοδος σε ένα λεξικό κόμβο θεωρητικά αναπτύσσεται σταδιακά, 

φτάνοντας ένα ασυμπτωτικό επίπεδο μετά από κάποια βήματα. Η διαδικασία 

αυτή έχει ονομαστεί από τους Houghton & Zorzi (2003) ως «διάκλιση» 

(ramping). Η φωνολογική είσοδος σε ένα λεξιλογικό κόμβο ui σε χρόνο t 

γίνεται σύμφωνα με τη συνάρτηση (6): 
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(6) 

i. Phonmax: είναι η μέγιστη πιθανή εισροή 

ii. α: ένας παράγοντας αλλαγής κλίμακας 

iii. ramp: είναι ο χρόνος (σε κύκλους) που χρειάζεται η εισροή για να 

φτάσει στη μέγιστη ενεργοποίηση της 

iv. [x]+: είναι το max (0,x) 

 

Στο παρόν μοντέλο, για κανονική χρήση της λεξικής διαδρομής οι παράμετροι 

έχουν τις εξής τιμές: 

i. Phonmax = 1 

ii. α = 0,8 

iii. ramp = 10 κύκλοι 

 

Το επίπεδο ενεργοποίησης LexAi ενός λεξικού κόμβου ui σε χρόνο t 

δίνεται από το άθροισμα της παρούσας εισόδου (που δίνεται από την εξίσωση 

(6)) και την εξαρτώμενη από τη συχνότητα αναλογία της προηγούμενης 

ενεργοποίησής του, όπως φαίνεται και από την εξίσωση (7):  

 

(7) 

 

Τέλος, οι ενεργοποιήσεις των λεξικών κόμβων είναι φραγμένες στο 

διάστημα [0,1].  

 

Ο κάθε λεξικός κόμβος στέλνει ενεργοποίηση σε όλα τα γραφήματα 

που περιέχει και αναστέλλει τα γραφήματα που δεν περιέχει. Επομένως η 

λεξική εισροή σε ένα γράφημα κόμβου i δίνεται από την εξίσωση (8): 

  

(8) 
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i. LexA: η ενεργοποίηση του επιλεγμένου λεξικού στοιχείου όπως 

προκύπτει από την εξίσωση (7) 

ii. ωlex
: μια παράμετρος βάρους.  

Για τα γραφήματα που βρίσκονται μέσα στη λέξη, το  ωlex
 είναι θετικό 

(βάρος διέγερσης) και στην κανονική μορφή του μοντέλου έχει την τιμή 1. Για 

τα γραφήματα που δεν βρίσκονται μέσα στη λέξη, το  ωlex
 είναι αρνητικό 

(βάρος αναστολής) και στην κανονική μορφή του μοντέλου έχει την τιμή -0,5. 

Το βάρος διέγερσης μεταφέρει την λεξική ενεργοποίηση απευθείας στα 

γραφήματα που περιέχονται στη λέξη, ενώ το βάρος αναστολής βοηθά στην 

καταστολή των ασυνεπών εισόδων από τη φωνολογική διαδρομή. 
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Διττή διαδρομή  

Όταν γράφει με τη διττή διαδρομή, το μοντέλο χρησιμοποιεί τη λεξική 

διαδρομή όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Χρησιμοποιεί και τη φωνολογική 

διαδρομή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά με σταδιακό τρόπο. Αυτό 

επιτυγχάνεται όπως και στη λεξική διαδρομή. Δηλαδή η μέγιστη εισροή για 

κάθε γράφημα του κόμβου γίνεται όπως φαίνεται στην εξίσωση (9):  

(9) 

i. PhonInputi: Είναι η εισροή στη μονάδα γραφήματος ui από τη 

φωνολογική διαδρομή σε χρόνο t 

ii. Maxi: η μέγιστη τιμή της εισροής. Υπολογίζεται στην αρχή και είναι η 

ενεργοποίηση του γραφήματος του κόμβου i, πριν τον ανταγωνισμό 

γραφημάτων, που θα παραγόταν από τη φωνολογική διαδρομή αν όλα 

τα φωνήματα εισροής είχαν τη μέγιστη ενεργοποίησή τους, δηλαδή 1. 

Τελικά, η ενεργοποίηση του γραφήματος GraphAi ενός κόμβου εξόδου 

δίνεται από την εξίσωση (10): 

(10) 

i. δ(-.6): μια εκπτωτική παράμετρος. 

ii. ExtInput: είναι το άθροισμα της λεξικής εισροής (LexInput της εξίσωσης 

(8)) και της φωνολογικής εισροής (PhonInput της εξίσωσης (9)) 

iii. IntInput: η πλάγια αναστολή εισροής εξαιτίας άλλων ενεργοποιημένων 

γραφημάτων που ανταγωνίζονται για την ίδια θέση (εξίσωση (4)) 
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Εκπαίδευση με διάφορες τιμές παραμέτρων 

Οι Houghton & Zorzi (2003) αναφέρουν τις τιμές των παραμέτρων που 

χρησιμοποίησαν. Το ελληνικό μοντέλο όμως έχει μεγαλύτερο αριθμό λέξεων, 

πολυσύλλαβες λέξεις και γενικά η ελληνική γλώσσα έχει πολλές διαφορές από 

την αγγλική. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές που χρησιμοποίησαν οι Houghton & 

Zorzi (2003) δεν θα ήταν οι κατάλληλες για το ελληνικό μοντέλο. Οι διαφορές 

ήταν μικρές, εφ’ όσον τα μοντέλα έμοιαζαν πολύ στον τρόπο λειτουργίας τους. 

Στον Πίνακα 1 υπάρχουν 12 προσομοιώσεις όπου άλλαζαν οι τιμές των εξής 

παραμέτρων: 

1. Αριθμός εποχών (20 για τους Houghton & Zorzi, 2003) 

2. Κατώφλι ποσοστού αδύναμων βαρών που κλαδεύονταν (3%-5% για 

τους Houghton & Zorzi ,2003, ανάλογα με την προσομοίωση) 

3. Κατώφλι ανατροφοδότησης συμφώνων και φωνηέντων (0,2 για τους 

Houghton & Zorzi, 2003)
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 Εκπαίδευση Ορθογραφία Φωνολογικής Διαδρομής 

 Παράμετροι Αποτέλεσμα Παράμετροι Αποτέλεσμα 

 
Προσομοίωση 

 
Αριθμός 
Εποχών 

 
Ρυθμός  

Μάθησης 

Κατώφλι 
Ποσοστού 
Αδύναμων  
Βαρών που 
Κλαδεύονται 

 
Αριθμός μη 
Μηδενικών 

Βαρών  

 
Κατώφλι 

Ανατροφοδότησης 
Συμφώνων 

 
Κατώφλι 

Ανατροφοδότησης 
Φωνηέντων 

 
Αριθμός 
Σωστών 
Λέξεων 

 
Ποσοστό 
Σωστών 
Λέξεων 

1 10 0,02 5 1.311 0,02 0,02 8.528 34,6 

2 10 0,02 5 1.311 0,20 0,20 9.929 40,3 

3 30 0,02 5 1.204 0,02 0,02 9.366 38,0 

4 30 0,02 5 1.204 0,20 0,20 10.036 40,8 

5 10 0,02 1 15.942 0,02 0,02 1.526 6,2 

6 10 0,02 1 15.942 0,20 0,20 13.105 53,2 

7 30 0,02 1 14.605 0,02 0,02 6.442 26,2 

8 30 0,02 1 14.605 0,20 0,20 14.526 59,0 

9 10 0,02 0 205.465 0,02 0,02 2.292 9,3 

10 10 0,02 0 205.465 0,20 0,20 13.934 56,6 

11 30 0,02 0 206.827 0,02 0,02 6.708 27,2 

12 30 0,02 0 206.827 0,20 0,20 16.046 65,2 
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Παρακάτω εξηγούνται πιο αναλυτικά οι διαφορές που δημιουργεί η κάθε 

παράμετρος: 

1. Αριθμός εποχών 

Στον πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα από την εκπαίδευση του 

μοντέλου για 10 ή 30 εποχές. Το μοντέλο έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν 

έχει εκπαιδευτεί για 30 εποχές απ’ ότι για 10. Από τις 30 εποχές και μετά η 

βελτίωση είναι πολύ αργή και μικρή. 

Η βελτίωση όμως είναι πιο εμφανής όταν το μοντέλο έχει χαμηλό ποσοστό 

σωστής ορθογραφίας στις 10 εποχές. Για παράδειγμα από την προσομοίωση 

5 ως την προσομοίωση 7 (όπου η μόνη παράμετρος που αλλάζει είναι ο 

αριθμός των εποχών) η βελτίωση είναι 20%. Στην προσομοίωση 5 το μοντέλο 

είχε τα χειρότερα αποτελέσματα, μόνο 6,2% των λέξεων είχαν σωστή 

ορθογραφία. Γι’ αυτό το λόγο η περισσότερη εκπαίδευση δημιούργησε 

μεγαλύτερη βελτίωση. Αντιθέτως από την προσομοίωση 2, η οποία είχε ήδη 

υψηλό ποσοστό σωστής ορθογραφίας (40,3%), με 20 περισσότερες εποχές 

εκπαίδευσης (προσομοίωση 4) το μοντέλο δείχνει βελτίωση μόνο 0,5%. 

2. Ποσοστό αδύναμων βαρών που κλαδεύονται 

Υψηλό ποσοστό αδύναμων βαρών που κλαδεύονται (5%) σημαίνει ότι λίγα 

αδύναμα βάρη θα επιβιώσουν. Γι’ αυτό το λόγο η επιπλέον εκπαίδευση δεν 

έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη βελτίωση. Η προσομοίωση 1 από την 

προσομοίωση 3 διαφέρουν μόνο στον αριθμό εποχών. Η βελτίωση είναι πολύ 

μικρή (3,4%). Το ίδιο συμβαίνει και με τις προσομοιώσεις 2 και 4: η βελτίωση 

είναι μόνο 0,5%.  

Αντιθέτως, όταν δεν κλαδεύεται κανένα αδύναμο βάρος (προσομοιώσεις 9-

12), όλοι οι κανόνες έχουν πιθανότητα να μαθευτούν. Περισσότερη 

εκπαίδευση δημιουργεί μεγαλύτερη βελτίωση. Για παράδειγμα από την 

προσομοίωση 9 (9,3% σωστές απαντήσεις) με 20 επιπλέον εποχές 

εκπαίδευσης (προσομοίωση 11), το μοντέλο δείχνει βελτίωση 17,9%.  

Αν κατά τη διάρκεια της ορθογραφίας το κατώφλι ανατροφοδότησης 

συμφώνων και φωνηέντων έχει υψηλή τιμή (0,2), οι αδύναμοι κανόνες 
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αγνοούνται. Όμως αν τα αδύναμα βάρη δεν έχουν κλαδευτεί (0%) και ως 

συνέπεια αυτού το μοντέλο έχει μάθει όλους τους κανόνες, το υψηλό κατώφλι 

ανατροφοδότησης αφαιρεί τους αδύναμους αλλά αφήνει τους κανόνες 

μεσαίας δύναμης. Αυτός ο συνδυασμός των δύο παραμέτρων είναι που 

δημιουργεί τα καλύτερα αποτελέσματα (προσομοιώσεις 10 και 12). Αν τα 

αδύναμα βάρη είχαν κλαδευτεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (5%), το 

μοντέλο δεν θα είχε τη δυνατότητα να μάθει τους κανόνες μεσαίας δύναμης, 

με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί μόνο τους ισχυρούς κανόνες κατά τη διάρκεια 

της ορθογραφίας και ως αποτέλεσμα να «κανονικοποιεί» τις περισσότερες μη 

κανονικές λέξεις.    

3. Κατώφλι ανατροφοδότησης συμφώνων/φωνηέντων  

Κατώφλι ανατροφοδότησης είναι ουσιαστικά η ελάχιστη τιμή που 

χρειάζεται ένα γράφημα για να επιβιώσει στον πρώτο κύκλο της ορθογραφίας. 

Όταν το κατώφλι ανατροφοδότησης αυξάνεται από 0,02 σε 0,2, περισσότερα 

αδύναμα βάρη αγνοούνται κατά τη διάρκεια της ορθογραφίας. Όπως φαίνεται 

από τα αποτελέσματα, όταν οι άλλες παράμετροι κρατούνται σταθερές και το 

κατώφλι ανατροφοδότησης αυξάνεται, η επίδοση του μοντέλου βελτιώνεται. 

(π.χ. προσομοίωση 12 σε σύγκριση με την προσομοίωση 11).  

 

Το υψηλότερο ποσοστό σωστής ορθογραφίας είναι αυτό της 

προσομοίωσης 12. Ο συνδυασμός παραμέτρων σε αυτή την προσομοίωση 

είναι: εκπαίδευση σε 30 εποχές, καθόλου κλάδεμα αδύνατων βαρών κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης και υψηλό κατώφλι ανατροφοδότησης συμφώνων 

και φωνηέντων (0,2). Περισσότερες αλλαγές στις παραμέτρους δεν έφεραν 

καλύτερο αποτέλεσμα από 65,2%. Επομένως η εκδοχή του μοντέλου που 

χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο του μοντέλου ήταν αυτή της προσομοίωσης 

12. 

Μπορεί το 65,2% να φαίνεται χαμηλό ποσοστό σωστής ορθογραφίας, 

όμως είναι η ορθογραφία που γίνεται μόνο από τη φωνολογική διαδρομή του 

μοντέλου. Επομένως αντιπροσωπεύει την ορθογραφία ενός ατόμου με 

σοβαρή επιφανειακή δυσγραφία, κάποιου που δεν κάνει καθόλου χρήση του 
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λεξικού του. Ακόμα και παιδιά Α’ δημοτικού που μόλις ξεκινάνε να μαθαίνουν 

ανάγνωση και γραφή, έχουν ένα μικρού μεγέθους λεξικό με λέξεις τις οποίες 

έχουν απομνημονεύσει. 
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Παραδείγματα ενεργοποίησης εκροής 

 

Παρακάτω φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις της ενεργοποίησης 

εξόδου τριών λέξεων. Είναι τα αποτελέσματα από την φωνολογική διαδρομή, 

η οποία έχει περισσότερα λάθη (χρησιμοποιώντας ολόκληρο το μοντέλο δεν 

γίνονται καθόλου λάθη). Η ενεργοποίηση των γραφημάτων λαμβάνει τιμές στο 

εύρος [0,1]. Για να ενεργοποιηθεί ένα γράφημα, πρέπει να φτάσει την τιμή 1 

μέσα σε έναν αριθμό κύκλων. Στο μοντέλο ο αριθμός των κύκλων είναι 30, 

επειδή σπάνια χρειάζονται περισσότεροι. Αν φτάσει στους 30 κύκλους και 

κάποια από τα γραφήματα δεν έχουν φτάσει την τιμή 1, επιλέγονται αυτά με 

την υψηλότερη τιμή και το μοντέλο σημειώνει δίπλα στην αξιολόγηση (Low 

Act), δηλαδή χαμηλή ενεργοποίηση.  

Η πρώτη λέξη (Εικόνα 6), «αφηγητής», γράφεται σωστά. Δεξιά στο 

γράφημα φαίνονται όλα τα γραφήματα που ενεργοποιήθηκαν. Το «α» είναι η 

μόνη πιθανή επιλογή του φωνήματος /a/, γι’ αυτό το λόγο έχει από την αρχή 

την τιμή 1. Για το φώνημα /f/ υπάρχουν δύο πιθανά γραφήματα, το «φ» και το 

«υ», τα οποία ενεργοποιούνται. Το «φ», ως πιο πιθανό γράφημα για τη 

συγκεκριμένη λέξη, ξεκινά περίπου από το 0,7 και φτάνει σταδιακά ως το 1. 

Το «υ» ξεκινά από το 0 και φτάνει περίπου ως το 0,3.  

Οι συλλαβές ενεργοποιούνται με τη σειρά, πρώτα η συλλαβή 1, μετά η 

συλλαβή 2, κλπ. Όμως τα γραφήματα της κάθε δεν ενεργοποιούνται 

αναγκαστικά με τη σειρά. Μπορεί το πρώτο γράφημα να χρειαστεί 

περισσότερους κύκλους για να ενεργοποιηθεί από το δεύτερο. Αυτό συμβαίνει 

και στη δεύτερη συλλαβή της λέξης «αφηγητής». Για το  /f/ υπάρχει μεγάλος 

ανταγωνισμός, το «υ» ενεργοποιείται αρκετά και το «φ» ξεκινάει από αρκετά 

χαμηλά σε σχέση με τα υπόλοιπα γραφήματα. Το «φ» χρειάζεται 3 κύκλους 

για να ενεργοποιηθεί. Το «η» της δεύτερης συλλαβής έχει ως ανταγωνισμό το 

«ι», το οποίο δεν ενεργοποιείται πολύ. Το «η» φτάνει την τιμή 1 σε 2 κύκλους 

και στο γράφημα φαίνεται ότι ενεργοποιείται πριν από το «φ».     
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Εικόνα 6: Ορθογραφία της λέξης «αφηγητής» (ενεργοποίηση γραφημάτων 

ανά κύκλο) 

 

Η επόμενη λέξη (Εικόνα 7), «δικαιωμάτων», γράφεται λάθος. Όμως 

όλα τα γραφήματα που φτάνουν την τιμή 1 είναι αυτά που από την αρχή είχαν 

υψηλότερη ενεργοποίηση από τα ανταγωνιστικά τους γραφήματα. Το «αι» στη 

δεύτερη συλλαβή έφτασε μέχρι το 0,5 σε 6 κύκλους, αλλά δεν κατάφερε να 

ξεπεράσει το «ε».    

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Syl-1 Syl-2 Syl-3 Syl-4 Syl-5 

Rule Based - αφηγητής (αφηγητής+) 

Syl-1 (V ) α 

Syl-2 (H1) υ 

Syl-2 (H1) φ 

Syl-2 (H2) λ 

Syl-2 (V ) η 

Syl-2 (V ) ι 

Syl-2 (V ) υ 

Syl-3 (H1) γ 

Syl-3 (H1) γι 

Syl-3 (V ) η 

Syl-3 (V ) ι 

Syl-3 (V ) υ 

Syl-4 (H1) τ 

Syl-4 (V ) εί 

Syl-4 (V ) ή 

Syl-4 (T1) ς 

Syl-5 (V ) + 
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Εικόνα 7: Ορθογραφία της λέξης «δικαιωμάτων» (ενεργοποίηση γραφημάτων 

ανά κύκλο) 

 

Υπάρχει η πιθανότητα ένα γράφημα να ξεκινήσει από πολύ χαμηλές 

τιμές, κοντά στο 0, και να φτάσει τη μέγιστη ενεργοποίηση. Είναι δύσκολο να 

γίνει στο τελικό μοντέλο, το οποίο έχει 65% επιτυχία από τη φωνολογική 

διαδρομή, γιατί είναι καλά εκπαιδευμένο και είναι πολύ σπάνιο κάποιο 

γράφημα να ξεκινήσει από πολύ χαμηλά και να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές 

του. Ήταν όμως κάτι που συνέβαινε σε λιγότερο εκπαιδευμένες μορφές του 

μοντέλου και από εκεί είναι το παρακάτω παράδειγμα (Εικόνα 8), η λέξη 

«μπουκώνονται».  

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

0 2 4 6 1 3 5 0 2 4 6 1 3 5 0 2 4 6 

Syl-1 Syl-2 Syl-3 Syl-4 Syl-5 

Rule Based - δικαιωμάτων (δικεομάτων) 

Syl-1 (H1) δ 

Syl-1 (V ) ι 

Syl-1 (V ) οι 

Syl-2 (H1) κ 

Syl-2 (H1) κι 

Syl-2 (V ) αι 

Syl-2 (V ) ε 

Syl-2 (V ) εί 

Syl-2 (T1) σ 

Syl-3 (H1) ρρ 

Syl-3 (V ) ο 

Syl-3 (V ) ω 

Syl-4 (H1) μ 

Syl-4 (H1) μμ 

Syl-4 (V ) ά 

Syl-5 (H1) γ 

Syl-5 (H1) τ 

Syl-5 (V ) ο 

Syl-5 (V ) ω 

Syl-5 (V ) ώ 

Syl-5 (T1) ν 
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Η φωνολογική διαδρομή του μοντέλου γράφει τη λέξη 

«μπουκώνσονταιυ», το οποίο δεν είναι φωνολογικά αποδεκτό. Τα δύο 

φωνολογικά μη αποδεκτά γραφήματα, το «σ» και το «υ», κανονικά δεν θα 

έπρεπε να ενεργοποιούνται. Πράγματι, ξεκινούν από πολύ χαμηλά, το οποίο 

συνήθως σημαίνει ότι το γράφημα δεν θα ενεργοποιηθεί. Η τιμή τους όμως 

είναι μεγαλύτερη από 0,02 και εκείνη η εκδοχή του μοντέλου είχε κατώφλι 

ανατροφοδότησης συμφώνων και φωνηέντων το 0,02. Επομένως τα 

γραφήματα αυτά είχαν την ευκαιρία να μεγαλώσουν και στη συγκεκριμένη 

εκδοχή του μοντέλου κατάφεραν να φτάσουν την τιμή 1 και να 

ενεργοποιηθούν.   

 

 

Εικόνα 8: Ορθογραφία της λέξης «μπουκώνονται» (ενεργοποίηση 

γραφημάτων ανά κύκλο) 
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Προβλήματα μοντέλου 

 Οι κύκλοι που χρειάζεται το μοντέλο για να γράψει μια λέξη 

αντιπροσωπεύουν το χρόνο που χρειάζεται για να τη γράψει και θεωρητικά 

όσους περισσότερους κύκλους χρειάζεται το μοντέλο, τόσο πιο δύσκολη είναι 

η λέξη. Στο μοντέλο της ισπανικής γλώσσας στο οποίο βασίστηκε το ελληνικό 

οι κύκλοι αντιπροσωπεύουν τη δυσκολία της λέξης, γιατί: 

i. οι λέξεις με τονικό σημάδι  

ii. οι λέξεις με tilde (~) 

iii. οι λέξεις με αμφίσημο φώνημα 

χρειάζονταν περισσότερους κύκλους από τις απλές λέξεις. 

 Στο ελληνικό μοντέλο όμως δεν είναι τόσο ξεκάθαρο τι θεωρείται 

δύσκολο και τι όχι. Υπάρχουν πολλές αναντιστοιχίες οι δεν έχουν απλή 

εξήγηση. Ένα παράδειγμα είναι το εξής : 

απανωτές+ Correct 
 

4 
απανοτούς+ Wrong απανωτούς 18 

 

Τα + στο τέλος των λέξεων είναι οι κενές συλλαβές μέχρι το ανώτατο 

όριο των 5, δηλαδή μια λέξη με 5 συλλαβές δεν θα έχει κανένα +, μια λέξη με 

4 συλλαβές θα έχει ένα +, μια λέξη με 3 συλλαβές θα έχει δύο +, κοκ. 

Θεωρητικά η λέξη «απανωτές» είναι πιο δύσκολη από τη λέξη 

«απανωτούς», γιατί περιέχει ένα παραπάνω αμφίσημο φώνημα, το /e/ = «ε» 

αντί για το μη αμφίσημο /u/ = «ου». Όμως το μοντέλο γράφει σωστά το 

«απανωτές» σε 4 κύκλους και χρειάζεται 18 κύκλους για να γράψει το 

«απανωτούς» και μάλιστα λάθος. 

Κάποια άλλα παραδείγματα είναι τα εξής: 

  Έξοδος   Αξιολόγηση    Σωστή Απόκριση        Κύκλοι 

απηλή++ Wrong απειλή 10 
απιλήθηκαν Wrong απειλήθηκαν 7 
απίλησε+ Wrong απείλησε 4 
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απλόνοντας+ Wrong απλώνοντας 11 
απλονόταν+ Wrong απλωνόταν 4 

 

αποκριές+ Correct 
 

4 
απόκρυες+ Wrong απόκριες 11 

 

απολάφσουμε Wrong απολαύσουμε 6 
απολάύσουν+ Wrong απολαύσουν 11 

 

γλωσικά++ Wrong γλωσσικά 13 
γλωσική++ Wrong γλωσσική 6 

 

Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Συνήθως όμως οι λέξεις 

που έχουν μικρές διαφορές χρειάζονται περίπου τους ίδιους κύκλους για να 

γραφτούν. 

 Ένα άλλο πρόβλημα που έχει το μοντέλο είναι ότι κάνει λάθη στο 

γράψιμο των ουρανικών. Οι κανόνες γραφής τους είναι οι παρακάτω: 

ce  =  κε  ke  = δεν υπάρχει çe  =  χε xe  = δεν υπάρχει 

ca  =  κια ka  =  κα ça  =  χια xa  = χα  

co  =  κιο ko  =  κο ço  =  χιο xo  = χο 

ci  =  κι ki  = δεν υπάρχει çi  =  χι xi  = δεν υπάρχει 

cu  =  κιου ku =  κου  çu  =  χιου xu  = χου 

    

ɟe  =  γκε/γγε  ge  = δεν υπάρχει ʝe  = γε ɣe  = δεν υπάρχει 

ɟa  =  γκια/γγια ga  =  γκα/γγα ʝa  =  για/ια ɣa  =  γα 

ɟo = γκιο/γγιο go = γκο/γγο ʝo = γιο/ιο ɣo = γο 

ɟi  =  γκι/γγι gi  = δεν υπάρχει ʝi  = γι ɣi  = δεν υπάρχει 

γυνεκίο+ Wrong γυναικείο 10 

γυνεκίος+ Wrong γυναικείος 5 

γοιτεύτηκε Wrong γοητεύτηκε 20 

γοιτευτικές Wrong γοητευτικές 4 
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ɟu = γκιου/γγιου gu = γκου/γγου ʝu = γιου/ιου ɣu = γου 

 

Το μοντέλο κάνει λάθος τα παρακάτω ουρανικά: 

ca = κα αντί για κια  

cο = κο αντί για κιο  

cu = κου αντί για κιου 

ça = χα αντί για χια  

çο = χο αντί για χιο  

çu = χου αντί για χιου 

ɟa = γκα αντί για γκια 

ʝa = γα αντί για για  

ʝο = γο αντί για γιο  

ʝu = γου αντί για γιου 

 

Στο Παράρτημα Δ φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο το μοντέλο γράφει 

ψευδολέξεις με αυτά τα ουρανικά. Τα ουρανικά έχουν δοθεί σε πρώτη και 

δεύτερη συλλαβή και το μόνο σωστό είναι το /ja/ = «για» στην πρώτη συλλαβή. 

Η πιο πιθανή εξήγηση για αυτά τα λάθη είναι η εξής: το μοντέλο 

μαθαίνει ότι π.χ. το /ç/ είναι συχνότερα «χ» απ’ ότι «χι». Επίσης μαθαίνει ότι 

το /ç/ ακολουθείται από «ο» κάποιο ποσοστό των περιπτώσεων του. Αυτό 

που δεν μαθαίνει είναι ότι όταν ακολουθείται από «ο», το /ç/ είναι «χι». Αυτό 

συμβαίνει επειδή τα βάρη δημιουργούνται μεταξύ εισόδου-εξόδου, δηλαδή 

από φωνήματα σε γραφήματα και όχι από γραφήματα σε γραφήματα.  
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Έλεγχος μοντέλου σε δεδομένα παιδιών Δημοτικού 

 

Το μοντέλο έχει 100% σωστά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιεί τη διττή 

διαδρομή. Ακόμα και με λιγότερη εκπαίδευση και μικρές αλλαγές στις 

παραμέτρους, η διττή διαδρομή δεν κάνει λάθη. Αυτό όμως δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό της ορθογραφίας παιδιών του δημοτικού.  

 Στο Παράρτημα Α φαίνονται τα αποτελέσματα από 37 μαθητές Γ’ και Δ’ 

δημοτικού. Τους δόθηκαν 60 λέξεις και στο Παράρτημα Α υπάρχουν 

αναλυτικά όλοι οι διαφορετικοί τρόποι ορθογραφίας της κάθε λέξης και πόσα 

παιδιά την έγραψαν με αυτό τον τρόπο. Τα παιδιά άκουγαν τη λέξη αρχικά 

μόνη της και μετά μέσα σε πρόταση. Τα δεδομένα συνέλεξε η μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια Αγγελική Ανδρικοπούλου στο πλαίσιο της διπλωματικής της 

εργασίας. 

 Οι 60 αυτές λέξεις δόθηκαν στο μοντέλο και στο Παράρτημα Β 

φαίνονται τα αποτελέσματα όταν το μοντέλο χρησιμοποίησε μόνο τη 

φωνολογική διαδρομή. Κάποιες από τις λέξεις δεν βρίσκονταν στη λίστα 

λέξεων στην οποία είχε εκπαιδευτεί το μοντέλο και έπρεπε να δοθούν ως 

ψευδολέξεις.  

Οι περισσότερες από τις λέξεις που δεν υπήρχαν στη λίστα 

(«οικονομικότερος», «υποχρεωμένος», «χαρακτηριστικό», «εκατομμύριο», 

«ειδοποιήθηκε», «αποχαιρέτησα») ήταν μεγαλύτερες από 5 συλλαβές, 

δηλαδή έξω από τα όρια του μοντέλου. Παρόλα αυτά το μοντέλο προσπάθησε 

να γράψει τις 5 πρώτες συλλαβές τους. Αν εξαιρεθούν οι 6 αυτές λέξεις, οι 

υπόλοιπες λέξεις είχαν όλες φωνολογικά αποδεκτά λάθη. Οι περισσότερες 

είχαν γραφεί με έναν από τους τρόπους του Παραρτήματος Α, δηλαδή έναν 

από τους τρόπους που χρησιμοποιούν τα παιδιά. Τα μόνα λάθη που έκανε το 

μοντέλο και όχι κάποιο από τα παιδιά ήταν τα εξής: 

1. κε (αντί για «και») 

2. είνε (αντί για «είναι») 

3. φιτό (αντί για «φυτό») 

4. δίχτη (αντί για «δίχτυ») 

5. τραπέζει (αντί για «τραπέζι») 
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6. πρακτορίω (αντί για «πρακτορείο»)    

Όμως τα αποτελέσματα από τη φωνολογική διαδρομή δεν 

αντιπροσωπεύουν τον τρόπο ορθογραφίας παιδιών. Η φωνολογική διαδρομή 

δεν χρησιμοποιεί καθόλου λεξικό. Ακόμα και τα παιδιά της Α’ δημοτικού που 

μόλις αρχίζουν να μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή, έχουν ένα μικρό λεξικό 

που μεγαλώνει καθώς μαθαίνουν περισσότερες λέξεις και αποκτούν 

περισσότερη εμπειρία με το γραπτό λόγο. Τα αποτελέσματα από τη 

φωνολογική διαδρομή αντιπροσωπεύουν κάποιον με πολύ σοβαρή μορφή 

επιφανειακής δυσγραφίας. 

Επομένως τα αποτελέσματα παιδιών του Δημοτικού δεν μπορούν να 

παρομοιαστούν μόνο με τη φωνολογική διαδρομή, ούτε και με τη διττή 

διαδρομή (επειδή δεν κάνει λάθη). Ο κατάλληλος τρόπος για να γίνει η 

καλύτερη προσομοίωση είναι να μειωθεί η συνεισφορά του λεξικού στη διττή 

διαδρομή, γιατί τα παιδιά δεν έχουν μεγάλη εμπειρία με το γραπτό λόγο και 

πιθανώς να χρησιμοποιούν κυρίως τη μετατροπή ήχου σε ορθογραφία και 

λιγότερο το (μικρό) λεξικό τους. Αυτό μπορεί να γίνει στο μοντέλο (θεωρητικά) 

αλλάζοντας μία από τις εξής παραμέτρους: 

1. Τον αριθμό των κύκλων που χρειάζεται η εισροή του λεξικού για να 

φτάσει τη μέγιστη τιμή (η παράμετρος διάκλισης της εξίσωσης (6)). 

Επηρεάζει το πόσο γρήγορα η διάκλιση φτάνει στη μέγιστη τιμή της. 

Υπάρχει η αντίστοιχη παράμετρος για τη φωνολογική διαδρομή. Αν 

θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη διττή διαδρομή σωστά, πρέπει να 

έχουν και οι δύο παράμετροι την ίδια τιμή (στο παρόν μοντέλο είναι 10 

κύκλοι και για τις δύο). Αν θέλουμε να μειωθεί η συνεισφορά του 

λεξικού κατά τη διάρκεια της ορθογραφίας, η παράμετρος αυτή της 

λεξικής διαδρομής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτή της 

φωνολογικής. Με αυτό τον τρόπο, η λεξική διαδρομή θα αργήσει να 

φτάσει τη μέγιστη ισχύ της, ενώ η φωνολογική όχι. 

 

2. Την τιμή διάκλισης της λεξικής διαδρομής (ουσιαστικά πρόκειται για την 

παράμετρο α της εξίσωσης (6)). Κανονικά η τιμή αυτή είναι 0,8 για το 

μοντέλο της ελληνικής γλώσσας. Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 9, 
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η τιμή αυτή δημιουργεί μια σταδιακή αύξηση της ενεργοποίησης της 

εξόδου. Χαμηλότερες τιμές της διάκλισης δημιουργούν χαμηλή 

ενεργοποίηση στους πρώτους κύκλους και μετά απότομη αύξηση. Γι’ 

αυτό το λόγο, ενώ θεωρητικά η μείωση της τιμής διάκλισης θα 

δημιουργούσε μείωση της συνεισφοράς του λεξικού, είναι μάλλον ο 

χειρότερος τρόπος για να γίνει αυτό. 

 

3. Μείωση του βάρους διέγερσης και του βάρους αναστολής από το 

λεξικό στο γράφημα (ωlex
 της εξίσωσης (8)). Οι κανονικές τιμές είναι 1 

και -0,5 αντίστοιχα.  

 

 

Εικόνα 9: Διαφορετικές τιμές του α της εξίσωσης (6) δημιουργούν 

διαφορετικές γραφικές παραστάσεις της ενεργοποίησης της εξόδου λεξικής 

διαδρομής. 

 

Επομένως η επιλογή 2 δεν είναι η καλύτερη. Θεωρητικά οι επιλογές 1 

και 3 είναι  σωστές, αλλά πρακτικά μόνο η 3 έβγαλε τα κατάλληλα 

αποτελέσματα, γιατί με την επιλογή 1 όλα σχεδόν τα αποτελέσματα έβγαιναν 

σωστά με όλες τις πιθανές τιμές. 
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Άρα η επιρροή του λεξικού μειώθηκε μέσω της επιλογής 3, δηλαδή τη 

μείωση του βάρους διέγερσης και του βάρους αναστολής από το λεξικό στο 

γράφημα. Τα καλύτερα αποτελέσματα βγήκαν με τις τιμές: 

i. 0,2 για το βάρος διέγερσης 

ii. -0,1 για το βάρος αναστολής 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Παράρτημα Γ. Όλα τα λάθη εκτός από τη 

λέξη «τραπέζει»  αντί για «τραπέζι», είναι στη λίστα των λαθών των παιδιών 

του Παραρτήματος Α. Αν αυξάναμε περισσότερο τα βάρη διέγερσης και 

αναστολής προκειμένου να γραφτεί σωστά και η λέξη «τραπέζι», τα λάθη που 

έκανε το μοντέλο ήταν ελάχιστα, το οποίο δεν είναι αντιπροσωπευτικό, καθώς 

όλα τα παιδιά έκαναν αρκετά λάθη. 

 Τα λάθη που έκανε το μοντέλο είναι συνήθως τα πιο τυπικά, αυτά δηλαδή 

που έκαναν συχνότερα τα παιδιά: 

1. «όμος» αντί για «όμως»: είναι το ένα από τα δύο λάθη που έχουν γίνει, 

από ένα παιδί το καθένα 

2. «τραπέζει» αντί για «τραπέζι»: δεν έχει γίνει από κανένα παιδί 

3. «σοφή» αντί για «σοφοί»: αυτό κανονικά δεν θα έπρεπε να θεωρείται 

λάθος του μοντέλου, γιατί η φωνολογική μορφή είναι ίδια και για τις δύο 

λέξεις, /so’fi/. Είναι λάθος για τα παιδιά, γιατί άκουγαν τη λέξη μέσα σε 

πρόταση, ενώ στο μοντέλο δόθηκε απλά η λέξη. Παρόλα αυτά, από 

τους λάθος τρόπους που χρησιμοποιήθηκαν, το «σοφή» είναι το πιο 

συχνό. 

4. «δορεάν» αντί για «δωρεάν»: οι δύο λάθος τρόποι γραφής έγιναν από 

2 παιδιά ο καθένας 

5. «πεκτών» αντί για «παικτών»: είναι ο πιο συχνός λάθος τρόπος 

γραφής 

6. «χόρισα» αντί για «χώρισα»: είναι ο πιο συχνός λάθος τρόπος γραφής 

7. «άδια» αντί για «άδεια»: είναι ο πιο συχνός λάθος τρόπος γραφής 

8. «ζεστένει» αντί για «ζεσταίνει»: είναι ο πιο συχνός λάθος τρόπος 

γραφής 

9. «δανίζω» αντί για «δανείζω»: είναι ο πιο συχνός λάθος τρόπος γραφής 
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10. «πρακτορίο» αντί για «πρακτορείο»: είναι ο πιο συχνός λάθος τρόπος 

γραφής 

11. «πετρέλεο» αντί για «πετρέλαιο»: είναι ο πιο συχνός λάθος τρόπος 

γραφής 

12. «αναχόρηση» αντί για «αναχώρηση»: είναι ο 3ος πιο συχνός λάθος 

τρόπος γραφής 

13. «επιχήρηση» αντί για «επιχείρηση»: υπήρχαν 3 άλλοι λάθος τρόποι 

γραφής της λέξης που χρησιμοποιήθηκαν από περισσότερα του ενός 

παιδιά. Έντεκα παιδιά έγραψαν τη λέξη το καθένα με το δικό του τρόπο 

και το «επιχήρηση» είναι ένας από αυτούς τους τρόπους. 

14. «εσθήσεις» αντί για «αισθήσεις»: είναι ο πιο συχνός λάθος τρόπος 

γραφής 

Επομένως τα 9 από τα 14 λάθη που έκανε το μοντέλο ανήκουν στους πιο 

συχνούς λάθος τρόπους γραφής που χρησιμοποιούν τα παιδιά. Άλλα 2 λάθη 

γράφτηκαν από το μοντέλο με ένα τρόπο γραφής που είχε ισάριθμα 

αποτελέσματα με κάποιον άλλο. Μόνο 2 από τα λάθη που έκανε το μοντέλο 

δεν ήταν από τα πιο συχνά και μόνο 1, το «τραπέζει», δεν έγινε από κανένα 

παιδί.  

 Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το μοντέλο μπορεί να 

προσομοιώσει αρκετά καλά τα αποτελέσματα των παιδιών. Κάνει 14 λάθη 

στις 48 λέξεις, τα 13 είναι ίδια με λάθη παιδιών και τα 11 είναι από τα 

συχνότερα λάθη. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι το μοντέλο κατάφερε να 

γράψει ορθογραφία όπως ένα παιδί του δημοτικού και μπορούμε να το 

χρησιμοποιήσουμε για περαιτέρω έρευνα. 
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Αμφίσημα φωνήματα και τρόπος γραφής τους από το 

μοντέλο 

Αμφίσημο φώνημα είναι εκείνο που αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερα 

γραφήματα. Τα πιθανά γραφήματα δεν έχουν ίσες πιθανότητες εμφάνισης. Οι 

Protopapas & Vlahou (2009) έχουν κάνει την αντιστοίχιση φωνημάτων σε 

γραφήματα για την ελληνική γλώσσα με ποσοστά εμφάνισης του καθενός. Για 

παράδειγμα το /ο/ είναι «ο» στο 76,7% των περιπτώσεων και «ω» στο 23,3% 

των περιπτώσεων. 

  Το μοντέλο επηρεάζεται από τη συχνότητα των λέξεων, επομένως και 

από τη συχνότητα των γραφημάτων. Όταν χρειαστεί να γράψει ψευδολέξεις με 

αμφίσημα φωνήματα, θα επιλέξει με ποιο γράφημα θα τα γράψει βασισμένο 

στη συχνότητα. Παρόλο που υπάρχει πλήρης συνδεσιμότητα στο μοντέλο, η 

συχνότητα κάθε γραφήματος είναι διαφορετική για κάθε συλλαβή και το 

μοντέλο επηρεάζεται από αυτή. Για παράδειγμα στη λίστα λέξεων στις οποίες 

εκπαιδεύτηκε η τελική εκδοχή του μοντέλου, στην πρώτη συλλαβή υπάρχουν 

886 «ό» και 263 «ώ», ενώ στην τέταρτη συλλαβή υπάρχουν 422 «ό» και 236 

«ώ». Επομένως το μοντέλο είναι πιο πιθανό να γράψει το /’ο/ ως «ώ» στην 

τέταρτη συλλαβή παρά στην πρώτη. Στο Παράρτημα Ε φαίνονται οι συνολικοί 

αριθμοί των γραφημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα για 

κάθε συλλαβή, καθώς και το συνολικό ποσοστό εμφάνισης τους στις λέξεις 

των βιβλίων Γλώσσας του δημοτικού στις οποίες εκπαιδεύτηκε η εκδοχή 4.15 

του μοντέλου. 

 Κάτι άλλο που επηρεάζει την επιλογή γραφημάτων για τα αμφίσημα 

φωνήματα είναι τα υπόλοιπα φωνήματα της λέξης, κυρίως αυτά που είναι 

πριν και μετά από το αμφίσημο φώνημα. Αυτές οι σχέσεις δημιουργούνται 

κατά την εκπαίδευση και οφείλονται και πάλι στη συχνότητα, αυτή τη φορά τη 

συχνότητα συνεμφάνισης κάποιων γραφημάτων με κάποια άλλα. Αυτή η 

σχέση φαίνεται από τα βάρη που έχουν δημιουργηθεί από ένα φώνημα σε ένα 

γράφημα. Τα ισχυρότερα βάρη είναι προφανώς προς το αντίστοιχο γράφημα 

(π.χ. από το /z/ στο «ζ»), αλλά υπάρχουν θετικά και αρνητικά βάρη προς όλα 

τα άλλα γραφήματα. Για παράδειγμα, στην πρώτη συλλαβή, το /z/  είναι πιο 
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πιθανό να ακολουθείται από «ω» παρά από «ο». Αυτό φαίνεται από τα βάρη 

που σχηματίστηκαν κατά την εκπαίδευση του μοντέλου (Παράρτημα ΣΤ). Το 

/z/ έχει βάρος 0,66 προς το «ω» στην πρώτη συλλαβή και -0,32 προς το «ο» 

στην πρώτη συλλαβή. Επομένως μια λέξη που αρχίζει με /zo/, θα γραφεί από 

το μοντέλο ως «ζω» και όχι «ζο».  

 Τα βάρη δεν επηρεάζονται μόνο από τη συχνότητα συνεμφάνισης ενός 

γραφήματος με συγκεκριμένα φωνήματα, αλλά και από τη συχνότητα της 

λέξης, η οποία επηρεάζει γενικά τη μάθηση του μοντέλου. Για παράδειγμα 

μπορεί το /c/ να ακολουθείται σε λίγες λέξεις από «αι» στην πρώτη συλλαβή, 

αλλά μόνο και μόνο επειδή υπάρχει το «και», που είναι με διαφορά η λέξη με 

την υψηλότερη συχνότητα στη λίστα εκπαίδευσης του μοντέλου, το /c/ έχει 

υψηλό βάρος προς το «αι» 

 Κάποια γραφήματα είναι πιο δύσκολο να επιλεχθούν από το μοντέλο, 

επειδή έχουν πολύ χαμηλή συχνότητα εμφάνισης, όπως το «οι». Είναι 

δύσκολο το μοντέλο να γράψει το /i/ ως «οι», ακόμα και αν το προηγούμενο 

σύμφωνο είχε υψηλό βάρος προς το «οι». Επίσης κάποια από σύμφωνα με 

υψηλό βάρος προς ένα γράφημα χαμηλής συχνότητας δεν ήταν αρκετά 

ισχυρά για να κάνουν το μοντέλο να το επιλέξει. Γι’ αυτούς τους δύο λόγους, 

αν θέλουμε το μοντέλο να γράψει ένα αμφίσημο φώνημα στην πρώτη 

συλλαβή με την χαμηλής συχνότητας επιλογή του, πρέπει και η δεύτερη και 

κάποιες φορές και η τρίτη συλλαβή να έχουν τα κατάλληλα σύμφωνα με 

υψηλή συχνότητα συνεμφάνισης με το γράφημα που μας ενδιαφέρει και 

επομένως υψηλό βάρος προς το γράφημα χαμηλής συχνότητας που θέλουμε. 

 

 

  



60 
 

ΕΡΕΥΝΑ: Επιρροή των γειτονικών φωνημάτων στην 

επιλογή των γραφημάτων χαμηλής συχνότητας για τα 

αμφίσημα φωνήματα 

 Αφού το μοντέλο έδειξε αρκετά μεγάλη επιτυχία στην προσομοίωση 

δεδομένων παιδιών του δημοτικού, χρησιμοποιήσαμε τα βάρη του για να 

ερευνήσουμε αν τα παιδιά επηρεάζονται από τα γειτονικά φωνήματα όταν 

πρέπει να επιλέξουν με ποιο τρόπο θα γράψουν ένα αμφίσημο φώνημα. 

 

Τρόπος δημιουργίας λέξεων  

Επιλέξαμε 4 αμφίσημα φωνήματα, τα /o/, /e/, /i/ και /g/. Χωρίσαμε τα 

πιθανά γραφήματά τους σε χαμηλής συχνότητας και υψηλής συχνότητας 

σύμφωνα με το Παράρτημα Ε. Για το φώνημα /i/ επιλέξαμε ως χαμηλής 

συχνότητας επιλογές το «οι» και το «υ» και ως υψηλής συχνότητας το «ι». Δεν 

δημιουργήσαμε λέξεις με «η» γιατί έχει μικρή διαφορά συχνότητας εμφάνισης 

από το «ι». Επίσης δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε λέξεις που το 

μοντέλο θα έγραφε την πρώτη συλλαβή με «ει», παρόλο που έχει μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφάνισης από το «οι». Αυτό συνέβη πιθανώς επειδή δεν υπήρχε 

κάποιο συγκεκριμένο σύμφωνο το οποίο να εμφανίζεται συχνά με το «ει» στην 

πρώτη συλλαβή, όπως ήταν το /c/ για το «οι» (π.χ. κοιτάζει, κοιλιά, κοιμήσου, 

κοινωνία, κλπ). 

 Επομένως τα γραφήματα που χρησιμοποιήσαμε είναι  τα εξής: 

Χαμηλής συχνότητας Υψηλής συχνότητας 

ω ο 

αι ε 

οι ι* 

υ ι* 

γγ γκ 

 *Το «ι» χρησιμοποιήθηκε ως γράφημα υψηλής συχνότητας ως αντίστοιχο και του  «οι» και του «υ» 
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Μέσω των βαρών του μοντέλου (Παράρτημα ΣΤ) βρήκαμε ποια 

σύμφωνα στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη συλλαβή έχουν θετικά βάρη (άρα και 

υψηλή συχνότητα συνεμφάνισης) προς τα γραφήματα χαμηλής συχνότητας, 

όταν αυτά βρίσκονταν στην πρώτη συλλαβή (για τα φωνήεντα) ή στη δεύτερη 

(για το /g/). Χρησιμοποιώντας τα σύμφωνα αυτά και συμπληρώνοντας τα 

φωνήεντα των υπόλοιπων συλλαβών τυχαία, δημιουργήσαμε ψευδολέξεις με 

τα αμφίσημα φωνήεντα στην πρώτη συλλαβή και λέξεις με το /g/ στην αρχή 

της δεύτερης συλλαβής. Οι  ψευδολέξεις και ο τρόπος γραφής τους από το 

μοντέλο φαίνονται στο Παράρτημα Ζ. 

 Στις ψευδολέξεις που χρησιμοποιήσαμε τα φωνήεντα /o/, /e/ και /i/, τα 

τοποθετήσαμε στην πρώτη συλλαβή και χρησιμοποιήσαμε σε όλα την άτονη 

μορφή τους (γιατί η τονισμένη έχει διαφορετικά βάρη). Οι λέξεις με /g/ 

τονίζονται άλλες στη δεύτερη και άλλες στην τρίτη συλλαβή, γιατί το «γγ» δεν 

είχε αρκετά σύμφωνα με δυνατά βάρη προς άτονη δεύτερη συλλαβή, οπότε 

αναγκαστήκαμε να ψάξουμε και ισχυρά βάρη προς τονισμένη δεύτερη 

συλλαβή. Επειδή όμως δεν μελετούσαμε το φωνήεν της συλλαβής, δεν έχει 

κάποια διαφορά. Όπου τα βάρη των συμφώνων της πρώτης και της δεύτερης 

συλλαβής δεν ήταν αρκετά ισχυρά, προσθέταμε και τρίτη συλλαβή, για να 

διασφαλιστεί ότι το μοντέλο θα γράψει την ψευδολέξη με το χαμηλής 

συχνότητας γράφημα. 

 Με αυτό τον τρόπο δημιουργήσαμε 10 ψευδολέξεις τις οποίες το 

μοντέλο έγραψε με «ω», 10 τις οποίες έγραψε με «αι», 4 τις οποίες έγραψε με 

«οι», 8 τις οποίες έγραψε με «υ» και 7 τις οποίες έγραψε με «γγ». Στη 

συνέχεια, αλλάζοντας μόνο τα σύμφωνα της κάθε λέξης, δημιουργήσαμε τις 

αντίστοιχες ψευδολέξεις τις οποίες το μοντέλο έγραφε με τα υψηλής 

συχνότητας γραφήματα. Όλες οι ψευδολέξεις και ο τρόπος γραφής του από το 

μοντέλο φαίνονται στο Παράρτημα Ζ. 

Επομένως οι λέξεις χωρίζονταν σε δύο ομάδες, οι οποίες είχαν ίδια φωνήεντα 

και ίδιο αριθμό συλλαβών. Οι ομάδες ήταν οι εξής: 

1. Η Ομάδα Α είναι η ομάδα των γραφημάτων χαμηλής συχνότητας. Είναι 

αυτή που δημιουργήθηκε πρώτη και πάνω σε αυτήν βασίστηκε η 

δημιουργία της Ομάδας Β. Δημιουργήσαμε τις ψευδολέξεις με τέτοιο 
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τρόπο ώστε το μοντέλο να γράψει το αμφίσημο φώνημα της πρώτης 

συλλαβής (ή της δεύτερης στην περίπτωση του /g/) με τα χαμηλής 

συχνότητας γραφήματα. Αυτό το πετύχαμε επιλέγοντας τα σύμφωνα με 

τα υψηλότερα βάρη προς τα γραφήματα χαμηλής συχνότητας. Τα 

υπόλοιπα φωνήεντα επιλέχθηκαν τυχαία. 

2. Η Ομάδα Β είναι η ομάδα των γραφημάτων υψηλής συχνότητας. 

Κρατώντας ίδιο τον αριθμό των συλλαβών και τα φωνήεντα κάθε 

ψευδολέξης της Ομάδας Α, δημιουργήσαμε ψευδολέξεις για τις οποίες 

χρησιμοποιήσαμε τα σύμφωνα με τα υψηλότερα βάρη προς τα 

γραφήματα υψηλής συχνότητας.  

Υλικό 

Με την παραπάνω διαδικασία δημιουργήθηκαν συνολικά 78 ψευδολέξεις. 

Συμμετέχοντες 

Συμμετείχαν 177 μαθητές Ε’ και Στ’ δημοτικού 4 δημοτικών σχολείων 

της Αττικής.  

Διαδικασία 

Σε κάθε τμήμα δίνονταν μόνο οι μισές λέξεις, γιατί 78 λέξεις είναι 

πολλές για ένα παιδί.  Κάθε τάξη (Ε’ ή Στ’) κάθε σχολείου αποτελούταν από 

δύο τμήματα, το ένα τμήμα έγραφε τις μισές λέξεις και το άλλο τις άλλες μισές. 

Αποτελέσματα  

Λόγω λάθους του εξεταστή στις οδηγίες του προς τα παιδιά, έπρεπε να 

αφαιρεθούν τα δεδομένα ενός ολόκληρου τμήματος, το οποίο σήμαινε ότι οι 

μισές από τις λέξεις είχαν λιγότερα δεδομένα από τις άλλες μισές. Επίσης, 

πολύ συχνά τα παιδιά δεν άκουγαν καλά κάποιες λέξεις και έκαναν αρκετά 

λάθη. Όταν έγραφαν λάθος ένα από τα σύμφωνα της 1ης ή της 2ης συλλαβής, 

η λέξη αφαιρούταν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι λέξεις να έχουν διαφορετικό 

αριθμό δεδομένων η καθεμία. Τα συνολικά δεδομένα των 177 μαθητών για 

κάθε λέξη και κάθε Ομάδα φαίνονται στο Παράρτημα Η.     



63 
 

Επειδή η κάθε ψευδολέξη είχε διαφορετικό αριθμό δεδομένων (λόγω 

των λαθών που αναφέρθηκαν παραπάνω), δεν ήταν δυνατόν να γίνει 

σύγκριση μέσων όρων. Αυτό που συγκρίναμε ήταν το ποσοστό εμφάνισης του 

γραφήματος χαμηλής συχνότητας στην Ομάδα Α (όπου τα γειτονικά 

φωνήματα προωθούσαν τη γραφή του αμφίσημου φωνήματος με το γράφημα 

χαμηλής συχνότητας) με το ποσοστό εμφάνισής του στην Ομάδα Β (όπου τα 

γειτονικά φωνήματα τη γραφή του αμφίσημου φωνήματος με το γράφημα 

υψηλής συχνότητας), δηλαδή τη διωνυμική κατανομή του γραφήματος 

χαμηλής συχνότητας. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του /ο/ συγκρίναμε το 

ποσοστό των ψευδολέξεων στη Ομάδα Α (όπου σύμφωνα προωθούσαν τη 

γραφή με «ω») που είχαν γραφεί με «ω», με το ποσοστό των ψευδολέξεων 

στην Ομάδα Β (όπου τα σύμφωνα προωθούσαν τη γραφή με «ο») που είχαν 

γραφεί με «ω». Στην περίπτωση του «οι» και «υ» λάβαμε υπ’ όψη το ποσοστό 

εμφάνισής τους σε κάθε ομάδα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γραφής 

(«η», «ει» κλπ) και όχι μόνο σε σχέση με το «ι». 

Η στατιστική ανάλυση έγινε με γενικευμένα γραμμικά μοντέλα μικτών 

επιδράσεων στο R και συγκεκριμένα με το πακέτο lm4 και την εντολή lmer, 

συγκρίνοντας την αναλογία του κάθε γραφήματος (Grafima), π.χ. του «ω», 

στην κάθε ομάδα (Omada). Υπήρχαν 10 ομάδες: 2 για το /ο/, 2 για το /e/, 4 για 

το /i/ (2 για τις ψευδολέξεις με «οι» και τις αντίστοιχες τους με «ι» και 2 για τις 

ψευδολέξεις με «υ» και τις αντίστοιχες τους με «ι») και 2 για το /g/. Επομένως 

ελέγχαμε αν η αναλογία των «ω» σε σχέση με τα «ο» στην Ομάδα 1 ήταν 

στατιστικά μεγαλύτερη από την αναλογία τους στην Ομάδα 2. Αυτό έγινε με 

την παρακάτω εντολή:    

lmer (Grafima ~ Omada + (1|Student) + (1|Leksi), family = binomial, data = 

testdata, subset = (Omada=="       1" | Omada=="       2"))  

Student είναι ο κάθε μαθητής από τους 177 που συμμετείχαν στην 

έρευνα και Leksi η κάθε ψευδολέξη από τις 78 που δόθηκαν στους μαθητές. 

Τα αποτελέσματα βγήκαν όλα στατιστικά σημαντικά: 

 Για το /o/: β = − 2,87, z = − 4,7, p <,0005 

 Για το /e/: β = 2,22,  z = 4,77, p <,0005 
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 Για το /i/ (οι): β = − 2,04, z = − 2,82, p = ,005 

 Για το /i/ (υ): β = − 2,12, z = − 4,62, p <,0005 

 Για το /g/: β = 0,76, z = 2,92, p =,004 

 

Αυτό σημαίνει ότι στην Ομάδα Α, όπου η γειτονιά προωθεί τη γραφή του 

αμφίσημου φωνήματος με το χαμηλής συχνότητας γράφημα, τα παιδιά 

έγραψαν αναλογικά περισσότερες ψευδολέξεις με το χαμηλής συχνότητας 

γράφημα απ’ ό,τι στην Ομάδα Β. 
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Συμπεράσματα 

  

 Το συνδετιστικό μοντέλο ορθογραφίας διττής διαδρομής για την 

ελληνική γλώσσα έχει 100% σωστά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιεί τη διττή 

διαδρομή και 65,2% όταν χρησιμοποιεί μόνο τη φωνολογική διαδρομή. 

Συγκρίνοντας τα με τα αποτελέσματα των Houghton & Zorzi (2003) και 

λαμβάνοντας υπόψη το ότι η ελληνική γλώσσα είναι περισσότερο διαφανής 

από την αγγλική, το μοντέλο έχει αρκετά καλά αποτελέσματα. Το 65,2% της 

φωνολογικής διαδρομής είναι πολύ καλό, αλλά η 100% επιτυχία της διττής 

διαδρομής μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική. Όπως αναφέραμε, δεν 

αντιπροσωπεύει την ορθογραφία παιδιών, καθώς τα παιδιά δεν έχουν τόσο 

μεγάλο και ισχυρό λεξικό ακόμα. Όμως ακόμα και για ενήλικες το ποσοστό 

είναι κάπως υπερβολικό. Η επιτυχία αυτή του μοντέλου οφείλεται στη 

διαφάνεια και την κανονικότητα που έχει η ελληνική γλώσσα όσον αφορά την 

αντιστοίχιση φωνημάτων-γραφημάτων. Το αντίστοιχο ποσοστό των Houghton 

& Zorzi (2003) για την πολύ πιο αδιαφανή και μη κανονική αγγλική γλώσσα 

ήταν 68%, το οποίο όμως θεώρησαν κάπως χαμηλό. Επομένως είναι πιθανόν, 

συγκριτικά με το ποσοστό αυτό, το 100% να είναι το αναμενόμενο για την 

ελληνική γλώσσα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η διττή διαδρομή 

μάλλον αντιπροσωπεύει κάποιον που κάνει τέλεια χρήση του λεξικού του.  

Το μοντέλο κατάφερε επιπλέον κατάφερε να προσομοιάσει με επιτυχία 

τα αποτελέσματα παιδιών δημοτικού όταν υπήρχε μόνο μικρή συνεισφορά της 

λεξικής διαδρομής, με 13 από τα 14 λάθη να είναι ίδια με των παιδιών και 11 

από τα 14 να είναι τα πιο τυπικά λάθη. Επομένως το μοντέλο γράφει 

ορθογραφία με παρόμοιο τρόπο με αυτόν των παιδιών του δημοτικού όταν 

υπάρχει μικρή συνεισφορά της λεξικής διαδρομής. Όταν η συνεισφορά της 

λεξικής διαδρομής αυξηθεί, τα λάθη του μοντέλου μειώνονται. Τα 

αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τη θεωρία της διττής διαδρομής για την 

ορθογραφία. Αν λάβουμε όλα τα παραπάνω υπ’ όψη, μπορούμε να πούμε ότι 

το μοντέλο έχει ικανοποιητικό βαθμό επιτυχίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για περαιτέρω έρευνες, όπως αυτή που πραγματοποιήσαμε στη συνέχεια.  
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Στην έρευνα που κάναμε δημιουργήσαμε ψευδολέξεις με τη βοήθεια 

των βαρών του μοντέλου. Τα βάρη του μοντέλου δημιουργούνται 

αποκλειστικά εξαιτίας των διαφόρων συχνοτήτων, δηλαδή τη συχνότητα της 

λέξης στα βιβλία Γλώσσας του δημοτικού, αλλά και τη συχνότητα 

συνεμφάνισης των γραφημάτων σε συγκεκριμένες γειτονιές.   

Η φωνολογική διαδρομή του μοντέλου επηρεάζεται μόνο από τις 

συχνότητες που προκύπτουν από την εκπαίδευση. Επομένως τα αμφίσημα 

φωνήματα θα έπρεπε να γράφονται με το γράφημα που έχει την υψηλότερη 

συχνότητα. Όμως το μοντέλο δεν επηρεάζεται μόνο από την συνολική σχετική 

συχνότητα εμφάνισης του κάθε γραφήματος στη λίστα λέξεων, αλλά και από 

τη γειτονιά στην οποία αυτό εμφανίζεται. Και αν μια συγκεκριμένη γειτονιά, 

μέχρι και δύο συλλαβές μετά, έχει υψηλή συχνότητα συνεμφάνισης με ένα 

γράφημα χαμηλής συχνότητας, τότε το μοντέλο θα επιλέξει αυτό το γράφημα 

για το αμφίσημο φώνημα. 

Θέλαμε να ελέγξουμε αν και τα παιδιά του δημοτικού επηρεάζονται από 

τη συχνότητα αυτή, οπότε τους δώσαμε ψευδολέξεις κατασκευασμένες με 

τέτοιο τρόπο ώστε η γειτονιά να προωθεί τη γραφή ενός συγκεκριμένου 

γραφήματος για τα αμφίσημα φωνήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν ότι η ορθογραφία των παιδιών σε ψευδολέξεις, για τα συγκεκριμένα 

αμφίσημα φωνήματα, επηρεάζεται από τη συχνότητα εμφάνισης των 

γραφημάτων σε συγκεκριμένη γειτονιά.  

Επομένως η ορθογραφία των παιδιών δεν επηρεάζεται μόνο από τις 

γνώσεις των γραμματικών κανόνων, της μορφολογίας ή της προέλευσης της 

λέξης. Η συχνότητα και συγκεκριμένα η συχνότητα εμφάνισης αμφίσημων 

γραφημάτων σε συγκεκριμένη γειτονιά, είναι και αυτή ένας παράγοντας που 

πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να 

βοηθήσουν στην ανάλυση και εξήγηση ορθογραφικών λαθών που δεν έχουν 

κάποια εξήγηση από άλλους κανόνες. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να γίνει η 

έρευνα αυτή και σε παιδιά με ορθογραφικές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα τους, 

είτε ήταν ίδια με των παιδιών χωρίς προβλήματα ορθογραφίας είτε όχι, θα 

βοηθούσαν να βρεθεί ο λόγος ύπαρξης των ορθογραφικών δυσκολιών τους 

καθώς και τρόπος βελτίωσης τους.  
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Η ίδια έρευνα μπορεί να γίνει και σε ενήλικες. Το μοντέλο θα πρέπει να 

εκπαιδευτεί στη λίστα λέξεων την οποία θεωρούμε πως αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό υποσύνολο των λέξεων που γνωρίζει ένας ενήλικας. Με τα 

βάρη που θα δημιουργηθούν μετά την εκπαίδευση θα φτιαχτούν ψευδολέξεις 

με τον ίδιο τρόπο που έγινε στην έρευνά μας. Πιστεύουμε ότι και οι ενήλικες 

θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα με τα παιδιά, δηλαδή θα επηρεάζονται από τη 

γειτονιά όταν θα πρέπει να επιλέξουν γράφημα για ένα αμφίσημο φώνημα. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το μοντέλο είναι αρκετά 

επιτυχημένο. Τα αποτελέσματά του είναι πολύ καλά και όταν 

χρησιμοποιήθηκε για περαιτέρω έρευνα, τα δεδομένα των παιδιών 

συμφωνούσαν με αυτά του μοντέλου, γεγονός που αυξάνει την επιτυχία του. 

Η επιτυχία του μοντέλου θα επιβεβαιωνόταν ακόμη περισσότερο αν υπήρχαν 

δεδομένα από άτομα με επιφανειακή δυσγραφία για την ελληνική γλώσσα, το 

οποίο είναι πιθανό να γίνει στο μέλλον. 
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Παράρτημα Α 

Τα δεδομένα 37 παιδιών για 60 λέξεις. Με έντονη γραφή είναι η σωστή 

ορθογραφία. Δίπλα από κάθε λέξη είναι ο αριθμός των παιδιών που την 

έγραψαν με αυτό τον τρόπο. Δεν έγραψαν όλα τα παιδιά όλες τις λέξεις. 

από 37 δύχτι 11 ταμήο 1 ονειρεύομαι 28 

έλα 36 δίχτει 1 χώρισα 28 ονειρέβομαι 1 

έλλα 1 δύχτυ 3 χόρισα 5 ονειρεύωμαι 2 

και 37 δίχτι 2 χόρησα 2 ονοιρεύωμαι 1 

είναι 37 χρήματα 36 χώρησα 2 ονειρεύομε 2 

πετάνε 32 χρύματα 1 επιβάτης 35 ονοιρεύομαι 2 

πετάναι 5 πέτρινο 34 επιβάτεις 1 ονειρέβομε 1 

άλογο 37 πέτρηνο 1 επειβάτης 1 αλλιώτικος 12 

φίλος 35 πέτρεινο 1 αυτοκίνητο 35 αλιότικος 17 

φήλος 1 πρέτρινο 1 αυτοκίνιτο 1 αλλιότικος 6 

φύλος 1 ζωγραφική 35 αυτοκήνιτο 1 αλιώτηκος 1 

έτσι 37 ζογραφική 1 παράδειγμα 27 αλιότηκος 1 

όμως 36 ζωγραφηκή 1 παράδειχμα 1 δανείζω 22 

όμος 1 πηγαίνω 32 παράδηγμα 3 δανίζω 13 

ώμος 1 πηγένω 4 παράδιγμα 6 δανύζω 1 

ούτε 37 πειγαίνω 1 φωτισμένος 24 δανήζω 1 

λέω 37 μεγαλώνω 33 φοτεισμένος 1 μόλυνση 29 

αυτός 37 μεγαλόνω 4 φωτεισμένως 1 μόλινση 5 

τραπέζι 37 σοφοί 28 φωτεισμένος 6 μώλινση 1 

ποτίζω 36 σοφή 6 φωτησμένος 3 μόλεινση 1 

ποτίζο 1 σοφί 2 φωτισμένως 1 πρακτορείο 16 

πηγή 24 σοφύ 1 φοτισμένος 1 πρακτορίο 20 

πυγή 9 δωρεάν 33 άδεια 27 πετρέλαιο 21 

πιγή 4 δωραιάν 2 άδια 9 πετραίλεο 6 

φιλί 22 δορεάν 2 άδηα 1 πετρέλεο 8 

φιλή 11 παιχτών 30 ζεσταίνει 18 πετρέλεω 1 

φιλλί 1 πεχτών 6 ζεστένει 13 οικονομικότερος 19 

φυλί 3 παιχτόν 1 ζεστένη 4 εικονομηκότερος 2 

φυτό 37 ταμείο 28 ζεστένι 1 οικονομηκότερος 5 

δίχτυ 20 ταμίο 8 ζεστένοι 1 ηκονομικότερος 2 



72 
 

 

οικονομεικότερος 1 ξεφηλείζωντας 1 διευθιντής 1 ηδοπηίθηκε 1 

ηκονομεικότερος 1 ξεφιλίζωντας 2 δυευθηντής 1 ιδοποιήθηκε 3 

υκονομικότερος 1 ξεφηλίζοντας 1 αντικείμενο 16 ηδοποιήθηκε 2 

ικονομικότερος 1 ξεφυλίζοντας 1 αντικήμενο 5 ειδοπηοίθηκε 1 

εικονομικότερος 4 ξεφυλλίζωντας 1 αντεικείμενο 3 ηδοπιοίθηκε 1 

υποχρεωμένος 11 ξεφιλήζοντας 2 αντικίμενο 3 ειδοπιήθηκε 1 

ηποχρεομένος 4 ξεφιλήζωντας 1 επιχείρηση 6 ιδοπιείθηκε 1 

υποχρεομένος 14 κυνηγητό 10 επιχήρηση 1 ιδοποιήθικε 1 

υπωχρεωμένος 1 κυνηγιτό 6 επηχείρηση 1 ειδοποιίθικε 1 

ειποχρεομένος 2 κινηγητό 1 επυχίριση 2 ειδοποιείθηκε 1 

ειποχρεωμένως 1 κινηγιτό 3 επειχήρηση 7 ιδοπηήθηκε 1 

υποχρεομαίνος 1 κινυγητό 2 επηχύρισει 1 υδοποιήθηκε 1 

υποχραιομένος 1 κηνυγητό 1 επιχείριση 3 ηδοπιήθηκε 2 

αναχώρηση 13 κυνιγιτό 2 επηχείριση 1 αισθήσεις 9 

αναχώριση 9 κυνιγητό 1 επειχίρηση 1 εσθήσεις 6 

αναχόρηση 4 κινηγυτό 1 επιχήριση 1 εσθείσεις 2 

αναχώροιση 1 κηνηγτό 1 επιχύρηση 1 αισθήσης 1 

αναχώρισει 1 κηνιγητό 1 επιχήρειση 1 εσθείσις 1 

αναχόριση 5 ηθοποιός 22 επιχήρισει 1 εστήσεις 2 

αναχόρισει 1 ηθοπειός 1 επειχήριση 1 εστήσης 2 

χαρακτηριστικό 15 υθοποιός 3 επειχείριση 1 εσθήσης 1 

χαρακτιριστικό 13 οιθοπιός 1 εκατομμύριο 5 αισθίσεις 1 

χαρακτιριστηκό 2 ιθοπιός 2 εκατομύριο 11 νοημοσύνη 6 

χαρακτιρηστικό 3 ιθοποιός 1 εκατομήριο 3 νοημοσήνη 9 

χαρακτηριστηκό 2 ηθοπιός 1 εκκατομήριο 1 νοημωσίνει 1 

χαρακταριστικό 1 διευθυντής 15 εκαττομίριο 1 νοημοσίνη 7 

ξεφυλλίζοντας 5 δηευθυντής 1 εκατομίριο 4 νοημοσείνη 1 

ξεφιλίζοντας 20 διευτηντής 1 εκκατομύριο 1 νοϊμοσίνη 1 

ξεφυλλήζωντας 1 διευθηντής 9 εκατομμίριο 1 νοειμοσίνη 1 

ξεφυλήζοντας 1 Διαιφθυντύς 1 ειδοποιήθηκε 9 νωιμοσύνει 1 
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αποχαιρέτησα 9 εχειρηστή 1 εχιρηστεί 1 αποδικνίω 2 

αποχερέτησα 9 ενχειρηστεί 2 ενχιρηστεί 1 αποδεικνίο 1 

αποχερέτισα 3 εγχηρηστεί 1 ματαιώνεται 8 αποδικνίο 2 

αποχεραίτησα 2 αινχειριστή 1 ματεόνεται 5 αποδοικνίω 1 

αποχαιρέτισα 1 εχειρηστεί 1 ματεώνετε 2 αποδεικνήο 1 

αποχερέτυσα 1 ενχιριστεί 2 ματεόναιτε 1 αποδυκνείω 2 

χείμαρρος 3 ενχειριστή 2 ματαιόνεται 1 αποδεικνήω 1 

χύμαρρος 1 εγκχειρειστεί 1 ματεώνεται 6 αποδυκνήω 1 

χύμαρος 4 εγχηριστή 1 ματεόνετε 1 αποδικνείω 1 

χείμαρος 11 εχειριστή 1 ξέρω 35 αποδυκνύω 1 

χήμαρος 4 εγχιρηστεί 1 ξέρο 2 αποδικνύο 1 

χύμαρως 1 ενχυριστή 1 αποδεικνύω 0 αποδηκνίο 1 

εγχειριστεί 3 εγχειρηστή 1 αποδηκνίω 1 αποδυκνίω 1 

ενχυριστεί 1 ενχηριστεί 1 αποδεικύω 1 αποδεικνίω 3 

εγχειρηστεί 1 ενχειριστεί 1 αποδικνήο 1 αποδεικνείω 2 

 

  



74 
 

Παράρτημα Β 

 

Οι λέξεις του παραρτήματος Α όπως γράφονται από τη φωνολογική διαδρομή 

του μοντέλου. Όσες δεν περιέχονταν στο λεξικό δόθηκαν ως ψευδολέξεις (Ρ). 

Για τις ψευδολέξεις δεν υπάρχει ούτε αξιολόγηση ούτε σχόλια από το μοντέλο. 

Όσες βρίσκονται στο λεξικό έχουν ένδειξη Ο και στα «Σχόλια» βρίσκεται η 

σωστή ορθογραφία της λέξης. Κάποιες λέξεις ήταν μεγαλύτερες από 5 

συλλαβές, για τις οποίες στα «Σχόλια» προσθέσαμε την ένδειξη (μεγάλη). Τα 

+ στο τέλος των λέξεων είναι οι κενές συλλαβές μέχρι το ανώτατο όριο των 5, 

δηλαδή μια λέξη με 5 συλλαβές δεν θα έχει κανένα +, μια λέξη με 4 συλλαβές 

θα έχει ένα +, μια λέξη με 3 συλλαβές θα έχει δύο +, κοκ. 

Είσοδος Είδος λέξης Συχνότητα Έξοδος Αξιολόγηση Σχόλια Κύκλοι 

από O 3840 από+++ Correct 

 

4 

έλα O 82 έλα+++ Correct 

 

4 

και O 11392 κε++++ Wrong και 4 

είναι O 2704 είνε+++ Wrong είναι 5 

πετάνε O 10 πετάνε++ Correct 

 

4 

άλογο O 33 άλογο++ Correct 

 

4 

φίλος O 61 φύλος+++ Wrong φίλος 8 

ξέρω O 72 ξέρο+++ Wrong ξέρω 11 

έτσι O 399 έτσι+++ Correct 

 

7 

όμως O 413 όμος+++ Wrong όμως 5 

ούτε O 241 ούτε+++ Correct 

 

4 

λέω O 86 λέω+++ Correct 

 

6 

αυτός O 205 αυτός+++ Correct 

 

4 

τραπέζι O 52 τραπέζει++ Wrong τραπέζι 4 

ποτίζω O 2 ποτίζω++ Correct 

 

7 

πηγή O 30 πηγή+++ Correct 

 

8 

φιλί O 9 φιλή+++ Wrong φιλί 8 

φυτό O 8 φιτό+++ Wrong φυτό 8 

δίχτυ O 7 δίχτη+++ Wrong δίχτυ 8 

χρήματα O 12 χρήματα++ Correct 

 

4 

πέτρινο O 11 πέτρινο++ Correct 

 

3 

ζωγραφική O 10 ζωγραφική+ Correct 

 

5 

πηγαίνω O 23 πηγαίνω++ Correct 

 

9 
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me-ja-lό-no P 

 

μεγαλώνω+ n/a 

 

5 

σοφοί O 6 σοφή+++ Wrong σοφοί 4 

δωρεάν O 3 δορεάν++ Wrong δωρεάν 4 

παικτών O 3 πεκτών+++ Wrong παικτών 5 

ταμείο O 3 ταμείο++ Correct 

 

11 

χώρισα O 1 χόρισα++ Wrong χώρισα 4 

επιβάτης O 3 επιβάτης+ Correct 

 

8 

αυτοκίνητο O 39 αυτοκίνητο Correct 

 

2 

παράδειγμα O 81 παράδιγμα+ Wrong παράδειγμα 13 

φωτισμένος O 1 φωτισμένος+ Correct 

 

5 

άδεια O 15 άδια+++ Wrong άδεια 4 

ζεσταίνει O 4 ζεστένει++ Wrong ζεσταίνει 6 

ονειρεύομαι O 1 ονειρεύομαι Correct 

 

5 

αλλιώτικος O 3 αλιότικος+ Wrong αλλιώτικος 6 

δανείζω O 1 δανίζω++ Wrong δανείζω 3 

μόλυνση O 11 μόλινση++ Wrong μόλυνση 6 

πρακτορείο O 1 πρακτορίω+ Wrong πρακτορείο 5 

πετρέλαιο O 17 πετρέλεο+ Wrong πετρέλαιο 3 

i-ko-no-mi-kό-te-

ros P 

 

ικονομικό n/a (μεγάλη) 7 

i-po-xre-o-mέ-nos P 

 

υποχρεομέ n/a (μεγάλη) 5 

αναχώρηση O 4 αναχόρηση Wrong αναχώρηση 5 

xa-ra-kti-ri-sti-kό P 

 

χαρακτηρηστη n/a (μεγάλη) 6 

kse-fi-lί-zo-das P 

 

ξεφιλίζοντας n/a 

 

10 

κυνηγητό O 4 κυνηγητό+ Correct 

 

5 

ηθοποιός O 10 ηθοπιός+ Wrong ηθοποιός 7 

διευθυντής O 31 διευθυντής+ Correct 

 

4 

αντικείμενο O 55 αντικείμενο Correct 

 

6 

επιχείρηση O 3 επιχήρηση Wrong επιχείρηση 6 

e-ka-to-mί-ri-o P 

 

εκατομρη n/a (μεγάλη) 4 

i-Do-pi-ί-Ti-ke P 

 

ιδοποιήθη n/a (μεγάλη) 12 

αισθήσεις O 3 εσθήσεις++ Wrong αισθήσεις 5 

no-i-mo-sί-ni P 

 

νοημοσύνη n/a 

 

7 

a-po-xe-rέ-ti-sa P 

 

αποχερέτει n/a (μεγάλη) 5 

χείμαρρος O 2 χήμαρος++ Wrong χείμαρρος 5 

e-hXi-ri-stί P 

 

εγχριστεί+ n/a 

 

8 



76 
 

ma-te-ό-ne-te P 

 

ματεώνεται n/a 

 

10 

a-po-Di-knί-o P 

 

αποδικνείο n/a 

 

10 
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Παράρτημα Γ 

Οι λέξεις του παραρτήματος Α όπως γράφονται από τη διττή διαδρομή του 

μοντέλου με μικρή ενεργοποίηση του λεξικού. Το μοντέλο χρειάζεται 

περισσότερο χρόνο, κάποιες λέξεις φτάνουν τους 30 κύκλους (μέγιστο), γι’ 

αυτό στην αξιολόγηση υπάρχει το σχόλιο (Low Act), δηλαδή «χαμηλή 

ενεργοποίηση. 

 

Είσοδος Συχνότητα Έξοδος Αξιολόγηση    Σχόλια Κύκλοι 

 

από 3840 από+++ Correct 

 

8 

έλα 82 έλα+++ Correct (Low Act) 

 

30 

και 11392 και++++ Correct 

 

9 

είναι 2704 είναι++ Correct (Low Act) 

 

30 

πετάνε 10 πετάνε++ Correct 

 

12 

άλογο 33 άλογο+ Correct (Low Act) 

 

30 

φίλος 61 φίλος+++ Correct 

 

10 

ξέρω 72 ξέρω+++ Correct (Low Act) 

 

30 

έτσι 399 έτσι+++ Correct (Low Act) 

 

30 

όμως 413 όμος+++ Wrong όμως 9 

ούτε 241 ούτε+++ Correct (Low Act) 

 

30 

λέω 86 λέω+++ Correct 

 

9 

αυτός 205 αυτός+++ Correct 

 

9 

τραπέζι 52 τραπέζει++ Wrong τραπέζι 10 

ποτίζω 2 ποτίζω++ Correct 

 

9 

πηγή 30 πηγή+++ Correct 

 

11 

φιλί 9 φιλί+++ Correct (Low Act) 

 

30 

φυτό 8 φυτό+++ Correct (Low Act) 

 

30 

δίχτυ 7 δίχτυ++ Correct (Low Act) 

 

30 

χρήματα 12 χρήματα++ Correct (Low Act) 

 

30 

πέτρινο 11 πέτρινο++ Correct 

 

11 

ζωγραφική 10 ζωγραφική Correct 

 

20 

πηγαίνω 23 πηγαίνω++ Correct 

 

11 

σοφοί 6 σοφή+++ Wrong σοφοί 12 

δωρεάν 3 δορεάν++ Wrong δωρεάν 12 

παικτών 3 πεκτών+++ Wrong παικτών 10 

ταμείο 3 ταμείο++ Correct 

 

11 

χώρισα 1 χόρισα++ Wrong χώρισα 11 

επιβάτης 3 επιβάτης+ Correct 

 

12 
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αυτοκίνητο 39 αυτοκίνητο Correct 

 

8 

παράδειγμα 81 παράδειγμα+ Correct 

 

9 

φωτισμένος 1 φωτισμένος+ Correct 

 

10 

άδεια 15 άδια+++ Wrong άδεια 9 

ζεσταίνει 4 ζεστένει++ Wrong ζεσταίνει 11 

ονειρεύομαι 1 ονειρεύομαι Correct 

 

9 

αλλιώτικος 3 αλλιώτικος Correct 

 

20 

δανείζω 1 δανίζω++ Wrong δανείζω 9 

μόλυνση 11 μόλυνση++ Correct (Low Act) 

 

30 

πρακτορείο 1 πρακτορίο+ Wrong πρακτορείο 14 

πετρέλαιο 17 πετρέλεο+ Wrong πετρέλαιο 9 

αναχώρηση 4 αναχόρηση Wrong αναχώρηση 9 

κυνηγητό 4 κυνηγητό+ Correct 

 

10 

ηθοποιός 10 ηθοποιός+ Correct 

 

11 

διευθυντής 31 διευθυντής+ Correct 

 

9 

αντικείμενο 55 αντικείμενο Correct 

 

9 

επιχείρηση 3 επιχήρηση Wrong επιχείρηση 11 

αισθήσεις 3 εσθήσεις++ Wrong αισθήσεις 11 

χείμαρρος 2 χείμαρρος++ Correct (Low Act) 

 

30 
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Παράρτημα Δ 

Ψευδολέξεις με τους συνδυασμούς ουρανικών που κάνει λάθος το μοντέλο. Οι 

συνδυασμοί έχουν δοθεί σε πρώτη και δεύτερη συλλαβή. 

Είσοδος        Έξοδος 

ca-ka 

    

κακα+++ 

ka-ca 

    

κακα+++ 

co-ko 

    

κοκο+++ 

ko-co 

    

κοκο+++ 

cu-ku 

    

κουκου+++ 

ku-cu 

    

κουκου+++ 

ça-xa 

    

χαχα+++ 

xa-ça 

    

χαχα+++ 

ço-xo 

    

χοχο+++ 

xo-ço 

    

χωχο+++ 

çu-xu 

    

χουχου+++ 

xu-çu 

    

χουχου+++ 

ɟa-ga 

    

γκαγκα+++ 

ga-ɟa 

    

γκαγκα+++ 

ʝa-ɣa 

    

γιαγα+++ 

ɣa-ʝa 

    

γαγα+++ 

ʝo-ɣo 

    

γογο+++ 

ɣo-ʝo 

    

γογο+++ 

ʝu-ɣu 

    

γουγου+++ 

ɣu-ʝu 

    

γουγου+++ 
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Παράρτημα Ε 

Στον Πίνακα 1 αναφέρεται το σύνολο των γραφημάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα για κάθε συλλαβή, καθώς και ο συνολικός 

τους αριθμός τους στο σύνολο των λέξεων. Τα σύνολα χρησιμοποιήθηκαν για 

να βρεθούν οι σχετικές συχνότητες των διαφορετικών επιλογών γραφημάτων 

για κάθε αμφίσημο φώνημα που αναφέρονται στον Πίνακα 2. Στον Πίνακα 3 

φαίνονται οι σχετικές συχνότητες του κάθε γραφήματος στη συλλαβή που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα (1η για τα ω/ο/αι/ε/οι/υ/ι και αρχή 2η για τα γγ/γκ) 

Πίνακας 1 

 Συλλαβή 1 Συλλαβή 2 Συλλαβή 3 Συλλαβή 4 Συλλαβή 5 Σύνολο 

ω 743 1.161 932 457 148 3.441 

ο 2.921 3.167 1.983 1.218 485 9.774 

αι 247 261 286 254 194 1.242 

ε 4.558 2.562 321 2.139 124 9.704 

οι 277 230 221 171 67 981 

υ 2.101 687 290 54 0 3.132 

ι 1.752 2.951 2.120 1.111 40 7.974 

γγ 0 143 67 8 0 218 

γκ 88 261 63 2 1 413 

 

Πίνακας 2 

Φώνημα Γραφήματα Συχνότητα 

/ο/ ω 26% 

 ο 74% 

/e/ αι 11% 

 ε 89% 

/i/ * οι 0,5% 

 υ 15% 

 ι 39% 

/g/ γγ 35% 

 γκ 65% 

*Για το σύνολο των γραφημάτων που αντιστοιχούν στο /i/ μετρήθηκαν και το σύνολο των «η» 

(5.713), «ει»(2.472), «ϊ»(119), «ϋ»(5) και «υι»(14). 
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Πίνακας 3 

Φώνημα Γραφήματα Συχνότητα 

/ο/ ω 20%  

 ο 80%  

/e/ αι 5%  

 ε 95%  

/i/ ** οι 0,5%  

 υ 39%  

 ι 33%  

/g/ γγ 35%  

 γκ 65%  

**Για το σύνολο των γραφημάτων που αντιστοιχούν στο /i/ μετρήθηκαν και το σύνολο των 
«η» (921), «ει»(302) και «υι»(12). 
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Παράρτημα ΣΤ 

Τα υψηλότερα βάρη από φωνήματα προς τα κρίσιμα γραφήματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Τα βάρη δημιουργήθηκαν μετά την 

εκπαίδευση του μοντέλου. Τα φωνήεντα (ω/ο/αι/ε/υ/οι/ι) βρίσκονταν στην 

πρώτη συλλαβή και τα γγ/γκ στη δεύτερη (στη θέση Head 1). 

 

Κρίσιμο Γράφημα Συλλαβή Φωνήματα Βάρος 

ω Πρώτη /z/ 0,66 

  /x/ 0,64 

  /ɣ/ 0,42 

  /r/ 0,42 

  /f/ 0,35 

 Δεύτερη /t/ 0,56 

  /θ/ 0,30 

  /ɣ/ 0,33 

  /n/ 0,26 

 Τρίτη /d/ 0,18 

  /f/ 0,09 

  /t/ 0,04 

ο Πρώτη /n/ 0,36 

  /m/ 0,23 

  /p/ 0,21 

  /v/ 0,13 

  /k/ 0,13 

 Δεύτερη /l/ 0,42 

  /v/ 0,37 

  /ð/ 0,31 

  /d/ 0,26 

  /ʝ/ 0,14 

 Τρίτη /m/ 0,36 

  /v/ 0,28 

  /r/ 0,23 

  /p/ 0,13 
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αι Πρώτη /ç/ 0,41 

  /c/ 0,39 

  /f/ 0,22 

  /t/ 0,14 

 Δεύτερη /ð/ 0,60 

  /θ/ 0,34 

  /x/ 0,28 

 Τρίτη /c/ 0,16 

  /ð/ 0,13 

  /k/ 0,05 

  /p/ 0,03 

ε Πρώτη /ʝ/ 0,37 

  /r/ 0,21 

  /ð/ 0,20 

  /l/ 0,19 

 Δεύτερη /f/ 0,58 

  /v/ 0,52 

  /p/ 0,31 

  /l/ 0,22 

 Τρίτη /s/ 0,27 

  /f/ 0,19 

  /m/ 0,14 

  /θ/ 0,11 

υ Πρώτη /θ/ 0,80 

  /s/ 0,60 

  /d/ 0,42 

  /ʝ/ 0,39 

  /c/ 0,24 

 Δεύτερη /p/ 0,79 

  /f/ 0,63 

  /ç/ 0,50 

  /n/ 0,30 
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 Τρίτη /ɣ/ 0,33 

  /ç/ 0,29 

  /f/ 0,23 

  /c/ 0,21 

οι Πρώτη /c/ 0,56 

  /p/ 0,20 

 Δεύτερη /k/ 0,29 

  /ɲ/ 0,18 

  /t/ 0,14 

 Τρίτη /z/ 0,27 

  /t/ 0,22 

  /s/ 0,13 

ι Πρώτη /ʦ/ 0,67 

  /ð/ 0,43 

  /f/ 0,25 

  /n/ 0,25  

  /l/ 0,24 

 Δεύτερη /c/ 0,28 

  /v/ 0,27 

  /ð/ 0,14 

  /s/ 0,13 

  /ʣ/ 0,13 

  /ɣ/ 0,10 

 Τρίτη /ʎ/ 0,19 

  /r/ 0,18 

  /s/ 0,15 

  /l/ 0,15 

  /ɲ/ 0,14 

  /p/ 0,13 

γγ (στη 2
η
 συλλαβή) Πρώτη /ʦ/ 0,17 

  /f/ 0,11 

 Τρίτη /l/ 0,14 
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  /s/ 0,05 

  /z/ 0,04 

γκ (στη 2
η
 συλλαβή) Πρώτη /s/ 0,15 

  /z/ 0,08 

  /p/ 0,07 

  /l/ 0,06 

 Τρίτη /t/ 0,12 

  /n/ 0,07 

  /ɲ/ 0,04 
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Παράρτημα Ζ 

Οι ψευδολέξεις που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Δημιουργήθηκαν με τα 

φωνήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ε. Εκτός από τα κρίσιμα 

φωνήεντα κάθε λέξης (1η συλλαβή στις λέξεις με ω/ο/αι/ε/υ/οι/ι), τα υπόλοιπα 

επιλέχθηκαν τυχαία. 

 

Κρίσιμο Γράφημα Φωνολογική μορφή Ορθογραφία Μοντέλου 

ω zo-‘ti ζωτή 

 zo-‘θo ζωθό 

 xo-‘ta χωτά 

 xo-‘θa-fo χωθάφο 

 ɣo-‘ɣa-to γωγάτο 

 ɣo-‘ni-da γωνίντα 

 ro-‘ɣu-de ρωγούντε 

 ro-‘te-fo ρωτέφο 

 fo-‘ti-to φωτίτο 

 fo-‘ɣu-di φωγούντι 

ο po-‘ʝi πογή 

 no-‘ðo νοδό 

 mo-‘da μοντά 

 mo-‘ða-mo μοδάμο 

 po-‘va-mo ποβάμο 

 po-‘ʝi-va πογύβα 

 vo-‘lu-pe βολούπε 

 vo-‘de-ro βοντέρο 

 vo-‘ði-po βοδίπο 

 ko-‘du-mi κοντούμι 

αι ce-‘xu καιχού 

 ce-‘θi-ða καιθίδα 

 ce-‘xo-ci καιχόκι 

 çe-‘xu-ci χαιχούκι 

 çe-‘θa-po χαιθάπω 

 çe-‘θu χαιθού 
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 te-‘ði-ði ταιδίδι 

 te-‘θo-ða ταιθόδα 

 fe-‘ði-co φαιδίκω 

 fe-‘ða-ðo φαιδάδο 

ε ʝe-‘fu γεφού 

 ʝe-‘vi-sa γεβίσα 

 ðe-‘po-si δεπόσει 

 re-‘fo-θi ρεφόθι 

 re-pά-mo ρεπάμο 

 ʝe-‘vu γεβού 

 ðe-‘fi-si δεφήσει 

 re-‘fo-fa ρεφόφα 

 re-‘li-mo ρελίμο 

 le-‘fa-so λεφάσω 

οι ci-‘ko-zu κοικόζου 

 ci-‘ka-so κοικάσω 

 ci-‘ɲa-ta κοινιάτα 

 ci-‘te-ti κοιτέτη 

υ ʝi-‘fe γυφέ 

 si-‘po συπό 

 θi-‘fo-ɣa θυφόγα 

 ci-‘pi-çe κυπίχε 

 ci-‘na-fa κυνάφα 

 si-‘θe-ci συθέκι 

 di-‘ro-çe ντυρόχε 

 ʝi-‘ça γυχά 

ι ði-‘ɣo-su διγώσου 

 ði-‘sa-so δισάσω 

 ði-‘ʣa-ɲo διτζάνιο 

 ði-‘ðe-li διδέλι 

 li-‘ve λιβέ 

 ni-‘ʣo νιτζό 
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 ʦi-‘so-pa τσισόπα 

 ni-‘ci-ʎe νικίλιε 

 ni-‘va-sa νιβάσα 

 ʦi-‘se-li τσισέλι 

 vi-‘so-re βισόρε 

 fi-‘va φιβά 

γγ ‘fi-ga φίγγα 

 ʦe-gu-‘sa τσεγγουσά 

 ‘ʦi-ga-li τσίγγαλη 

 ‘ʦe-ga τσέγγα 

 fu-‘go-li φουγγόλι 

 ‘ʦo-ge τσόγγε 

 fu-‘ga-za φουγγάζα 

γκ ‘li-ga λίγκα 

 se-gu-‘na σεγκουνά 

 ‘si-ga-ni σύγκανη 

 ‘pe-ga πέγκα 

 zu-‘go-ti ζουγκότι 

 ‘po-ge πόγκε 

 zu-‘ga-ɲa ζουγκάνια 
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Παράρτημα Η 

Τα αποτελέσματα 177 μαθητών Ε’ και Στ’ τάξης στις ψευδολέξεις.  

 

Ψευδολέξη Κρίσιμο Γράφημα Άλλο γράφημα 

 ω ο 

ζωτή    85 15 

ζωθό    54 28 

χωτά    33 52 

χωθάφο   33 66 

γωγάτο   15 63 

γωνίντα   19 66 

ρωγούντε   4 78 

ρωτέφο   42 42 

φωτίτο   53 18 

φωγούντι   15 70 

ΣΥΝΟΛΟ 353 498 

   

πογή    25 115 

νοδό    6 36 

μοντά    6 77 

μοδάμο   2 97 

ποβάμο   3 80 

πογύβα   7 74 

βολούπε   3 78 

βοντέρο   5 77 

βοδίπο   5 63 

κοντούμι   3 84 

ΣΥΝΟΛΟ 65 781 

   

 αι ε 

καιχού    43 52 

καιθίδα   28 69 
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καιχόκι   27 57 

χαιχούκι   6 61 

χαιθάπω   11 73 

χαιθού    2 67 

ταιδίδι   20 75 

ταιθόδα   4 67 

φαιδίκω   4 63 

φαιδάδο   9 74 

ΣΥΝΟΛΟ 154 658 

   

γεφού    6 87 

γεβίσα   4 92 

δεπόσει   2 83 

ρεφόθι   1 68 

ρεπάμο   3 80 

γεβού    0 68 

δεφήσει   2 98 

ρεφόφα   1 70 

ρελίμο   2 69 

λεφάσω   2 83 

ΣΥΝΟΛΟ 23 798 

   

 οι άλλο 

κοικόζου   4 86 

κοικάσω   6 71 

κοινιάτα   4 52 

κοιτέτη   20 72 

ΣΥΝΟΛΟ 34 281 

   

 υ άλλο 

γυφέ    14 40 

συπό    22 21 
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θυφόγα   22 53 

κυπίχε   20 72 

κυνάφα   7 56 

συθέκι   27 43 

ντυρόχε   16 46 

γυχά    8 67 

ΣΥΝΟΛΟ 136 398 

   

 ι άλλο 

διγώσου   58 33 (1 οι)  

δισάσω   54 15 

διτζάνιο   38 9 

διδέλι   64 24 (4 οι) 

ΣΥΝΟΛΟ 214 81 (5 οι) 

   

λιβέ    45 11 (6 υ) 

νιτζό    41 1 

τσισόπα   87 3 

νικίλιε   72 20 (4 υ) 

νιβάσα   49 13 (3 υ) 

τσισέλι   68 2 (1 υ) 

βισόρε   38 20 (9 υ) 

φιβά    31 43(6 υ) 

ΣΥΝΟΛΟ 431 113 (29 υ) 

   

 γγ γκ 

φίγγα   29 58 

τσεγγουσά   14 69 

τσίγγαλη   25 29 

τσέγγα    20 56 

φουγγόλι   21 63 

τσόγγε   12 59 
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φουγγάζα   14 56 

ΣΥΝΟΛΟ 135 390 

   

λίγκα    18 70 

σεγκουνά   12 76 

σύγκανη   14 62 

πέγκα    13 65 

ζουγκότι   9 75 

πόγκε    13 57 

ζουγκάνια   8 69 

ΣΥΝΟΛΟ 87 474 

 


