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Περίληψη 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί αν η προφορά των 
ορθογραφικά µη προβλέψιµων λέξεων στα ελληνικά εξαρτάται από κάποιον 
κανόνα ή από την επιρροή των ορθογραφικά και φωνολογικά παρόµοιων λέξεων. 
Με αφετηρία την ιδιαίτερη περίπτωση του συµπλέγµατος ΣiΦ (Σύµφωνο + κάποιου 
είδους i [ι, ει, οι κλπ] + Φωνήεν), για το οποίο δεν υπάρχει διατυπωµένος κανόνας 
για την προφορά του i (πχ «σχολιάζω») ή την προφορά ουρανικού συµφώνου (πχ 
«αγκαλιάζω») εξετάστηκε αν η ανάγνωση των µη προβλέψιµων ορθογραφικά 
λέξεων που περιέχουν το εν λόγω σύµπλεγµα µπορεί να εξηγηθεί καλύτερα στα 
πλαίσια της θεωρίας των µοντέλων ανάγνωσης παράλληλων ή εναλλακτικών 
διαδροµών. Τα αποτελέσµατα της πειραµατικής διαδικασίας ανάγνωσης 
αναγνωρίσιµων και µη ψευδολέξεων υποδεικνύουν την απουσία κανόνα και την 
πραγµατοποίηση της ανάγνωσης των µη προβλέψιµων λέξεων βάσει λεκτικών και 
υπολεκτικών οµοιοτήτων µε ήδη γνωστές λέξεις.   
 
 
 
 
Εισαγωγή 
 

Μια άποψη για τη γλώσσα, µε εκκίνηση στις µελέτες των Chomsky 
(1957;1959), Fodor και Pylyshyn (1988) οι οποίες στη συνέχεια υιοθετήθηκαν από 
τον Pinker (1991), υποστηρίζει ότι αφαιρετικοί συµβολικοί κανόνες κατέχουν 
κεντρικό ρόλο στη γλωσσική επεξεργασία. Η θέση αυτή των συµβολικών µοντέλων 
«Rules + Words» εντάσσεται σε ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο που προτείνει ότι 
οι νοητικοί µηχανισµοί είναι συµβολικοί, οργανωµένοι σε αυτόνοµες µονάδες, 
έµφυτοι και εξαρτώµενοι από την εκάστοτε διαδικασία (Pinker, 1991). Η 
εναλλακτική άποψη (Rumelhart & McClelland, 1996) που εκφράζεται από το 
θεωρητικό πλαίσιο του συνδετισµού / Παράλληλης Κατανεµηµένης Επεξεργασίας, 
αµφισβητεί την αναγκαιότητα των κανόνων και υποστηρίζει ότι οι νοητικές 
διαδικασίες χαρακτηρίζονται από διαβαθµισµένες, πιθανολογικές, 
αλληλεπιδραστικές και επηρεαζόµενες από γενικά πλαίσια ιδιότητες. Η διαµάχη έχει 
κυρίως επικεντρωθεί στην παραγωγή του αορίστου χρόνου (Albright & Hayes, 
2003; Pinker & Ullman, 2002; Plaut, McClelland, Seidenberg, & Patterson, 1996; 
McClelland & Patterson, 2002; Plunkett & Juola, 1999; Rumelhart & McClelland, 
1986;) και του πληθυντικού αριθµού (Keuleers, Sandra, Daelemans, Gillis, 
Durieux, & Martens, 2007; Clahsen, 1999; Marcus, Brinkmann, Clahsen, Wiese, 
Pinker, 1995). 

Εκτός από τους τοµείς της γραµµατικής διερευνάται και το πεδίο της 
γλωσσικής επεξεργασίας που σχετίζεται µε τις διαδικασίες ανάγνωσης. Πιο 
συγκεκριµένα αποτελεί αντικείµενο µελέτης το αν η ανάγνωση µορφολογικά 
σύνθετων και κατ� επέκταση µη προβλέψιµων λέξεων µπορεί να εξηγηθεί καλύτερα 
από την προσέγγιση της συµβολικής θεωρίας που υποστηρίζει τα µοντέλα 
ανάγνωσης διπλού µηχανισµού - Dual Mechanism Models � και εκπροσωπείται από 
τα συµβολικά µοντέλα (Coltheart, Rastle, Perry, Langdon & Ziegler, 2001) ή από 
τη θεωρία που υποστηρίζει τα µοντέλα ανάγνωσης µονού µηχανισµού � Single 
Mechanism Models- και εκπροσωπείται από τα συνδετιστικά µοντέλα (Seidenberg 
& McClelland, 1989). Σε αυτό το πλαίσιο µελετάται η ανάγνωση των 
ονοµαζόµενων «οµαλών» και «µη οµαλών» λέξεων. Η πρώτη κατηγορία 
περιλαµβάνει λέξεις που µπορούν να αποκωδικοποιηθούν πλήρως από τον 
αναγνώστη βάση κανόνων που έχει µάθει για την αντιστοιχία γραµµάτων - ήχων 
(για παράδειγµα στα αγγλικά η λέξη kin είναι οµαλή καθώς βάσει κανόνα η 
προφορά που αντιστοιχεί στο γράµµα i είναι κατά τη λέξη sit). Αντίθετα, µη οµαλές 
θεωρούνται οι λέξεις στις οποίες ένα ή περισσότερα γράµµατα δεν αναπαριστούν 
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τους ήχους που προβλέπονται από τους κανόνες και άρα δεν µπορούν να 
αποκωδικοποιηθούν µε βάση τους κανόνες (για παράδειγµα στα αγγλικά η λέξη 
kind δεν είναι οµαλή καθώς βάσει κανόνα η προφορά που αντιστοιχεί στο γράµµα i 
είναι κατά τη λέξη sit).   

Η θεωρία του διπλού µηχανισµού (Coltheart, Rastle, Perry, Langdon, & 
Ziegler, 2001) προτείνει ότι η ανάγνωση οµαλών περιπτώσεων ελέγχεται από 
κανόνες µετατροπής γραφηµάτων σε φωνήµατα ενώ η ανάγνωση των µη οµαλών 
λέξεων ελέγχεται από µνηµονικές διεργασίες ανάκλησης των συγκεκριµένων 
λέξεων (�Rules + Words�). Εποµένως στην ανάγνωση µιας λέξης θα παραχθεί η 
µορφή που θα προσφέρεται από τη λεκτική µνήµη (�Word�)· αν όχι, θα 
εφαρµοστεί ο συµβολικός κανόνας (�Rule�).  

Η θεωρία του µονού µηχανισµού από την άλλη πλευρά (Plaut, McClelland & 
Seidenberg, 1995) αρνείται αυτό το διπλό διαχωρισµό και υποθέτει ότι η 
ανάγνωση και των οµαλών και των µη οµαλών λέξεων είναι αποτελέσµατα του 
ίδιου, µονού µηχανισµού: η λέξη θα διαβαστεί στη βάση της αναλογίας/οµοιότητας 
µε την ήδη υπάρχουσα  γνώση για τις ιδιότητες των ήδη γνωστών λέξεων.  

Οι θεωρίες ανάγνωσης κατ� αναλογία υποστηρίζουν ότι οι λέξεις 
αποκωδικοποιούνται και διαβάζονται από τους αναγνώστες βάση των ήδη γνωστών 
λέξεων και των αντίστοιχων προφορών τους (Damper & Eastmond, 1997). Πιο 
συγκεκριµένα, προτείνεται ότι οι περισσότερες λέξεις προφέρονται µε ανάκληση 
της φωνηµικής τους µορφής από το νοητικό λεξικό του αναγνώστη αφού 
επιτευχθεί ενεργοποίηση στη βάση της αναλογίας και πρόσβαση στη ζητούµενη 
λέξη. Όµως η προφορά µιας νέας λέξης που δεν υπάρχει καταχωρηµένη στο λεξικό 
προκύπτει όχι από την εφαρµογή αφαιρετικών κανόνων µετατροπής γραφηµάτων 
σε φωνήµατα, αλλά από τις (γνωστές) προφορές λέξεων που της µοιάζουν.  

Βασική προϋπόθεση για να εξεταστεί η ανάγνωση κατ� αναλογία είναι το 
µέτρο της οµοιότητας, καθώς «...χωρίς µέτρηση της οµοιότητας και χωρίς 
συγκεκριµενοποίηση του πόση οµοιότητα είναι απαραίτητη, η έννοια της αναλογίας 
δεν προσφέρει υποστήριξη» (Glushko, 1981). Σύµφωνα µε τους Brown & Besner 
(1987) η λειτουργία της λεκτικής αναλογίας πρέπει να περιορίζεται από 
παράγοντες όπως:  
! Το µέγεθος του κοινού µέρους µεταξύ της νέας και της αποθηκευµένης λέξης 
! Τη θέση του στις δυο λέξεις 
! Τη συχνότητα εµφάνισής του στη γλώσσα 
! Τη συχνότητα εµφάνισης των λέξεων που το περιέχουν 

Αναφέρονται µάλιστα δυο µορφές ανάγνωσης κατ� αναλογία: η ρητή 
αναλογία (Baron, 1977) είναι µια συνειδητή στρατηγική ανάκλησης µια παρόµοιας 
λέξης από µια «λίστα» καταχωρίσεων και τροποποίησης της προφοράς της. 
Αντίθετα, µε την άρρητη αναλογία (Brooks, 1977) η προφορά παράγεται από 
γενικευµένη γνώση ήδη γνωστών λέξεων � γνώση που θεωρείται ότι 
αναπαρίσταται µε κατανεµηµένο τρόπο. Η άρρητη αναλογία έχει κοινά στοιχεία µε 
τα περισσότερα συνδετιστικά µοντέλα µονού µηχανισµού (e.g. Sejnowski & 
Rosenberg, 1987; Seidenberg & McClelland, 1989). Σε τέτοια µοντέλα 
περιγράφεται ένα δίκτυο απλών αλληλοσυνδεόµενων µονάδων επεξεργασίας στις 
οποίες πραγµατοποιείται η αναπαράσταση των λέξεων. Η µάθηση συντελείται µε τη 
ρύθµιση της ισχύος των συνδέσεων µεταξύ των µονάδων στη βάση πιθανοτήτων 
που προκύπτουν από το περιβάλλον και τα δεδοµένα του. Το αποτέλεσµα της 
µάθησης κατανέµεται και αποθηκεύεται ως ένα σύνολο βαρών µεταξύ των 
µονάδων. Το δίκτυο δεν έχει ολιστική αίσθηση της έννοιας «λέξη» και οι 
υποτιθέµενοι κανόνες δεν αποτελούν βασικό στοιχείο της λειτουργίας του αλλά 
αντίθετα περιγράφουν τη διαδικασία αξιοποίησης της γενικευµένης γνώσης που το 
δίκτυο απέκτησε κατά τη µάθηση (Rumelhart & McClelland, 1986). 
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Κανόνες και αναλογία στη γλώσσα 
 

Αρκετοί ερευνητές που ασχολούνται µε την παραγωγική µορφολογία 
προτείνουν ότι οι οµιλητές αποκτούν αφαιρετική γνώση σχετικά µε πιθανές δοµές 
στη γλώσσα και την αναπαριστούν νοητικά µε τη µορφή κανόνων. Το βασικό 
σκεπτικό είναι ότι οι οµαλές περιπτώσεις επεξεργασίας είναι απόλυτες και 
κατηγορικές σε αντίθεση µε τις µη οµαλές που επηρεάζονται από την οµοιότητα µε 
άλλες περιπτώσεις. Η ύπαρξη κατηγορικών διαδικασιών συνεπάγεται ύπαρξη 
κανόνων. Οι εναλλακτικές απόψεις προτείνουν ότι οι νέες µορφές παράγονται 
αποκλειστικά στη βάση της αναλογίας: υποστηρίζουν ότι οι οµαλές περιπτώσεις δεν 
είναι πιο ξεκάθαρες ή κατηγορικές από ότι οι ανώµαλες και ότι η ύπαρξη ρητών 
κατηγορικών ιδιοτήτων που περιγράφονται από τους κανόνες είναι εύκολα 
απορριπτέα µε µια πιο λεπτοµερή και διαβαθµισµένη εξέταση των δεδοµένων: 
συγκρίνοντας την επεξεργασία οµαλών και ανωµάλων τύπων προκύπτει ότι οι 
λανθασµένες γενικεύσεις επηρεάζουν και τις δυο κατηγορίες λέξεων τη στιγµή που 
οι οµαλές περιπτώσεις θα έπρεπε να ακολουθούν τους κανόνες χωρίς παρεκκλίσεις 
(Bybee, 1985, 2001; Rumelhart & McClelland, 1986; Skousen, 1989).  

 
 

Σχηµατισµός αορίστου χρόνου  
 
Κεντρική θέση στη διαµάχη περί ύπαρξης και εφαρµογής κανόνων κατέχει η 

µελέτη του σχηµατισµού του αορίστου χρόνου οµαλών και ανωµάλων ρηµάτων 
στα αγγλικά. Στη γλώσσα αυτή υπάρχει κανόνας προσθήκης της κατάληξης �ed 
στο σώµα των ρηµάτων για την παραγωγή του αορίστου χρόνου τους (παράδειγµα 
walk�walked). Υπάρχουν επίσης αρκετές εξαιρέσεις: είτε παραγωγής του αορίστου 
µε αλλαγή φωνήµατος (για παράδειγµα blow�blew) είτε µε διατήρηση του 
ρηµατικού τύπου ως έχει και για τον ενεστώτα και για τον αόριστο (για παράδειγµα 
hit�hit). Η παρατήρηση του φαινοµένου κατά το οποίο οι µη οµαλές µετατροπές 
δεν είναι απόλυτα µη προβλέψιµες, αλλά ακολουθούν κανονικότητες (για 
παράδειγµα: spring�sprang, ring�rang, sing�sang). Οι κανονικότητες αυτές 
µάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι µπορούν να οδηγήσουν στο σχηµατισµό νέων τύπων 
για άγνωστες λέξεις (για παράδειγµα: spling�splang). Οι παρατηρήσεις αυτές 
έθεσαν το σχηµατισµό του αορίστου στο επίκεντρο των µελετών περί ύπαρξης 
κανόνων και προβλεψιµότητας στη γλώσσα.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία των δυο δρόµων, οι µη οµαλοί τύποι του αορίστου 
χρόνου (για παράδειγµα blow�blew) ανακαλούνται από µνήµης, ενώ οι οµαλοί 
τύποι (για παράδειγµα walk�walked) παράγονται ως αποτέλεσµα εφαρµογής του 
κανόνα προσθήκης της κατάληξης -ed στο θέµα του ρήµατος. Η ανάκληση ενός µη 
οµαλού τύπου εµποδίζει την εφαρµογή κανόνα (το blew προηγείται του blowed). 
Αν δεν ανακληθεί µε επιτυχία ο σωστός µη οµαλός αόριστος, θα εφαρµοστεί ο 
κανόνας και θα παρατηρηθούν σφάλµατα «υπεργενίκευσης» τύπου blowed 
(Pinker, 1991; Pinker & Prince, 1988). Η υπόθεση αυτή όµως δεν εξηγεί την 
περίπτωση νέων τύπων στους οποίους δεν εφαρµόζεται ο κανόνας προσθήκης της 
κατάληξης �ed αλλά µετατρέπονται συνήθως µε επιρροή από παρόµοιες µη οµαλές 
λέξεις. Για παράδειγµα οι άνθρωποι τείνουν να σχηµατίζουν τον αόριστο τύπο της 
ψευδολέξης spling ως splang αντί για splinged.  

Η θεωρία µονού µηχανισµού εξηγεί την παρατήρηση αυτή και προτείνει ότι 
και οι οµαλοί και οι µη οµαλοί τύποι µαθαίνονται και παράγονται χωρίς την 
εφαρµογή κανόνα και την αναζήτηση εξαιρέσεων στις αποθηκευµένες γνωστές 
λέξεις. Συνδετιστικά µοντέλα που αναπτύχθηκαν περιγράφουν δίκτυα µε µονάδες 
εισόδου και εξόδου δεδοµένων οι οποίες αναπαριστούν τους ήχους των ρηµατικών 
θεµάτων και των αορίστων χρόνων αντίστοιχα. Στα δίκτυα αυτά τα βάρη των 
συνδέσεων µεταξύ µονάδων εισόδου-εξόδου προσαρµόζονται µε βάση το πώς η 
στατιστική δοµή των ζευγών θεµάτων-αορίστων επηρεάζει τη συµπεριφορά του 
δικτύου (Rumelhart and McClelland, 1986). Αν το δίκτυο έχει µάθει τις 
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αντιστοιχίες πολλών τέτοιων περιπτώσεων (spring�sprang, ring�rang, sing�sang) 
θα αξιοποιήσει τη γνώση αυτή στο σχηµατισµό αορίστου της ψευδολέξης spling. 

Μια πιο συµβιβαστική θεωρία προτείνουν οι Albright & Hayes (2003): δε 
µένουν στο διαχωρισµό µεταξύ των θεωριών γενικών κανόνων και των θεωριών 
αναλογίας και προτείνουν µια τρίτη εναλλακτική προσέγγιση, που χρησιµοποιεί 
πολλούς στοχαστικούς κανόνες και καθόλου αναλογία. Υποστηρίζουν ότι οι 
οµιλητές ανακαλύπτουν κανόνες των οποίων την αποτελεσµατικότητα αξιολογούν 
κατά περίπτωση. Με τον τρόπο αυτό εκτείνουν µορφολογικά πρότυπα βασιζόµενοι 
σε αφαιρετικές δοµικές ιδιότητες, οι οποίες µπορούν να περιγραφούν σωστά µε 
κανόνες. Σε αντίθεση µε τους κανόνες που προτείνονται από τη θεωρία των δύο 
δρόµων, οι κανόνες που περιγράφουν οι Albright & Hayes περιλαµβάνουν 
λεπτοµερή γνώση πιθανοτήτων σχετικά µε την αξιοπιστία των κανόνων σε 
διαφορετικά φωνολογικά περιβάλλοντα. Για παράδειγµα εξέτασαν τα αποτελέσµατα 
πειραµατικών διαδικασιών στις οποίες οι αναγνώστες αξιολογούν το κατά πόσο η 
νέα λέξη splung µπορεί να είναι αποδεκτή ως αόριστος του ρήµατος spling. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση τα ποσοστά αποδοχής ήταν ιδιαίτερα υψηλά, διότι 
υπάρχει µεγάλος αριθµός πραγµατικών ρηµάτων ο αόριστος των οποίων 
σχηµατίζεται µε αυτό τον τρόπο: swing, string, wring, sting, fling, cling. Στα 
πλαίσια των θεωριών κανόνων+εξαιρέσεων ο κανόνας θα εφαρµοστεί σε λέξεις µε 
δοµική οµοιότητα µε τη λέξη�παράδειγµα: η λέξη spling έχει την ίδια κατάληξη (-
ing) και τον ίδιο αριθµό συλλαβών µε τις γειτονικές της (swing, string, wring, 
sting, fling, cling). Εποµένως η παραγόµενη µορφή του αορίστου για τη λέξη 
spling θα είναι του ίδιου τύπου µε τους αορίστους των όµοιων λέξεων (swung, 
strung, wrung, stung, flung, clung). Αντίθετα, στα πλαίσια των θεωριών της 
αναλογίας οι Albright & Hayes υποθέτουν ότι αν υπήρχαν στην αγγλική γλώσσα 
ρήµατα τύπου: plip-plup, sliff-sluff, αυτά θα µπορούσαν επίσης να ενταχθούν στην 
ίδια κατηγορία λέξεων µε τα swing, sting κλπ και να επηρεάσουν το σχηµατισµό 
του αορίστου splung για τη λέξη spling. Υποθέτουν δηλαδή ότι ο αόριστος του 
spling θα µπορούσε και πάλι να σχηµατιστεί ως splung ως µέλος µιας οµάδας 
λέξεων ευρύτερης οµοιότητας (χωρίς δηλαδή την κοινή κατάληξη �ing αλλά µε 
ίδιο αριθµό συλλαβών και ίδιο τρόπο σχηµατισµού του αορίστου χρόνου, µε 
µετατροπή του �i� σε �u�).     

Στη συνέχεια προτείνουν τον όρο �islands of reliability� («νησίδες 
αξιοπιστίας»), ο οποίος αναφέρεται στα φωνολογικά πλαίσια στα οποία οι οµιλητές 
γνωρίζουν ότι µπορεί να παραχθεί µια συγκεκριµένη µορφολογική αλλαγή µε 
επιτυχία και συνάφεια σε σχέση µε το υπάρχον λεξικό. Για να διαπιστώσουν την 
πιθανότητα εντοπισµού των «νησίδων αξιοπιστίας» και για οµαλούς και για µη 
οµαλούς σχηµατισµούς αορίστων χρόνων στα πλαίσια των αντικρουόµενων 
θεωριών συνέκριναν τρία υπολογιστικά µοντέλα: ένα βασισµένο σε κανόνα για το 
σχηµατισµό του αορίστου, µε εξαιρέσεις, ένα αναλογικό που λειτουργεί µε βάση 
την οµοιότητα µε ορθογραφικά και φωνολογικά παρόµοιους τύπος και ένα τρίτο 
που περιείχε πολλούς στοχαστικούς κανόνες και καθόλου αναλογία. Το τελευταίο 
είχε τις καλύτερες επιδόσεις καθώς εντόπιζε σε µεγαλύτερο ποσοστό τις «νησίδες 
αξιοπιστίας» οι οποίες βοηθούν την παραγωγή του σωστού τύπου αορίστου, κάτι 
που ερµήνευσαν µε βάση το σκεπτικό ότι οι κανόνες, όταν ανακαλύπτονται µέσω 
της µάθησης, είναι τα πλέον κατάλληλα µέσα για την έκφραση έγκυρων 
γενικεύσεων σε µικρο- και µακρο-επίπεδο. Καταλήγουν στη διαπίστωση ότι ένα 
µοντέλο που περιέχει πολλούς κανόνες (αντί για έναν, εξαιρετικά γενικό κανόνα ή 
καθόλου κανόνες) είναι από κάθε άποψη πιο ικανό να εξηγήσει το πώς οι οµιλητές 
µιας γλώσσας επεξεργάζονται νέες λέξεις.   

 
 

Σχηµατισµός πληθυντικού αριθµού  
 

Όπως και για το σχηµατισµό του αορίστου χρόνου, έτσι και για το 
σχηµατισµό του πληθυντικού αριθµού έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα όπου η 
ύπαρξη ενός κανόνα δεν µπορεί να δικαιολογήσει τη γενίκευση σε νέους τύπους µε 
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βάση την οµοιότητα µε µη οµαλές λέξεις.  Για παράδειγµα οι Keuleers et al (2007), 
σε απάντηση στο έργο των Marcus et al (1995) για το σχηµατισµό του 
πληθυντικού στα Γερµανικά, εξέτασαν για την ολλανδική γλώσσα την παραγωγή 
πληθυντικών µορφών ψευδολέξεων µε δυο εναλλακτικές καταλήξεις (-en και �s). 
Πρότειναν ότι και οι δυο εναλλακτικές µορφές µπορούν να είναι παραγωγικές στο 
δικό τους τοµέα, ενώ καµία από τις δυο δε θεωρείται κυρίαρχη. Επίσης 
αναπτύσσουν την ιδέα ότι η παραγωγή λεκτικών µορφών εξαρτάται από 
φωνολογικούς και εν µέρει από ορθογραφικούς παράγοντες / αναλογία αντί από 
την εφαρµογή κανόνων. ∆ιαπίστωσαν ότι η γενίκευση σε νέες λέξεις οδηγείται από 
την οµοιότητα. Σε περιπτώσεις που ο κανόνας υποτίθεται ότι είναι απαραίτητος, η 
γενίκευση εξαρτάται από την ορθογραφική και φωνολογική αναλογία.  

Εποµένως για το σχηµατισµό πληθυντικού στα ολλανδικά δεν είναι η 
εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, αλλά είναι η περίπτωση διαβαθµισµένων, 
πιθανολογικών, αλληλεπιδραστικών και επηρεαζόµενων από το γενικό πλαίσιο 
ιδιοτήτων που βλέπουµε στα συνδετιστικά µοντέλα. Σε συµφωνία µε τη 
συνδετιστική θεωρία (Plaut et al., 1996) η γενίκευση σε νέους τύπους φαίνεται να 
εξαρτάται από επιρροές διαφόρων υπαρχόντων τύπων που µαζί καθορίζουν την 
επιλογή που θα εφαρµοστεί χωρίς την εφαρµογή αφαιρετικού και γενικού κανόνα. 
 
 
Παραγωγή νέων λέξεων 
 

Σε αντίθεση µε την κλίση των λέξεων, στην παραγωγή νέων τύπων δεν 
υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση µεταξύ οµαλών και ανωµάλων διαδικασιών. Υπάρχουν 
βέβαια διαφορές στο βαθµό παραγωγικότητας µεταξύ διάφορων διαδικασιών, αλλά 
συνήθως καµία µετατροπή δε θεωρείται κυρίαρχη (Alegre & Gordon, 1999a). 
Πολλές µελέτες µάλιστα έχουν δείξει ότι το νοητικό λεξικό δεν περιλαµβάνει 
αναπαραστάσεις µόνο για µορφολογικά απλές και πιο σύνθετες λέξεις µε µη 
προβλέψιµα χαρακτηριστικά, αλλά ακόµη και για οµαλές σύνθετες λέξεις, 
περιλαµβανόµένης της κλίσης τους (Alegre & Gordon, 1999b). Στην έρευνά τους 
οι Alegre & Gordon (1999a), αφού οµαδοποίησαν τις πιθανές καταλήξεις (-ion, -al, 
-ity, -ous, -ic, -en, -ize, -ness, -able, -ment, -er) σε «συµµορίες» (�gangs�, 
κατηγορίες που επηρεάζουν τις γενικεύσεις για νέες λέξεις µε βάση την οµοιότητα 
µε αποθηκευµένες λέξεις) ζήτησαν από τους συµµετέχοντες να αξιολογήσουν το 
βαθµό φυσικότητας µιας νέας λέξης�βάσης, που κατασκευάστηκε µε τήρηση των 
βασικών φωνοτακτικών κανόνων της αγγλικής γλώσσας, και στη συνέχεια να 
αξιολογήσουν την πιθανότητα η συγκεκριµένη λέξη να συνδεθεί µε µια 
συγκεκριµένη κατάληξη. Για παράδειγµα η ψευδολέξη kriller µε βάση (krill) που 
θυµίζει πλήθος ουσιαστικών και επιθέτων που παίρνουν ως κατάληξη �er, ήταν 
αποδεκτή ως τύπος σε πολύ µεγαλύτερο ποσοστό απ� ότι η ψευδολέξη trilber, η 
βάση της οποίας τελειώνει σε �lb, µια αλληλουχία που δεν εµφανίζεται στην 
αγγλική γλώσσα. Από τη διαδικασία προέκυψε ότι η ύπαρξη των οµάδων για κάθε 
συγκεκριµένη κατάληξη επηρέασε την αποδοχή ή όχι µιας νέας λέξης.  

Άλλες µελέτες προτείνουν ότι αυτές οι αποθηκευµένες λέξεις και φόρµες 
µπορούν να επηρεάσουν τη µεταξύ τους παραγωγή αλλά και την παραγωγή νέων 
σύνθετων µορφών (Skousen, 1989). Για παράδειγµα οι Krott et al (2002) έδειξαν 
ότι η πιθανότητα και η ταχύτητα µε την οποία οι Ολλανδοί οµιλητές επιλέγουν ένα 
δεδοµένο συνδετικό στοιχείο (µεταξύ των �s-, -e-, -n-, -en-, -ens-, -es- και -er-) 
για µια νέα σύνθετη λέξη σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τη συχνότητα εµφάνισης 
του συνδετικού στοιχείου µεταξύ των ήδη γνωστών σύνθετων λέξεων µε το ίδιο 
πρόθεµα.  
 
 
Ανάγνωση λέξεων και ψευδολέξεων 
 

Βασική έννοια στη µελέτη ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων αποτελεί η 
«διαφάνεια» (�transparency�) των ορθογραφικών συστηµάτων, η οποία 
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αναφέρεται στη σχέση µεταξύ των γραπτών συµβόλων (γραµµάτων και 
διακριτικών) και στους αντίστοιχους φθόγγους στην οµιλία. Η διαφάνεια ορίζεται 
ως ο βαθµός µε τον οποίο όσοι µαθαίνουν µια γλώσσα µπορούν να βασιστούν σε 
αντιστοιχίες γραφηµάτων�φωνηµάτων ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν µη 
οικείες λέξεις. ∆ιαφανείς γλώσσες µε «ρηχά» ορθογραφικά συστήµατα θεωρούνται 
τα ιταλικά, τα ισπανικά, τα γερµανικά, τα ελληνικά και τα ολλανδικά. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα «αδιαφανούς» γλώσσας µε «βαθύ» ορθογραφικό 
σύστηµα είναι τα αγγλικά όπου µεµονωµένα γραφήµατα (µε µοναδική εξαίρεση το 
�V�) αναπαριστούν περισσότερα από ένα διαφορετικά φωνήµατα σε διαφορετικές 
λέξεις. Ένα παράδειγµα είναι η φωνητική αναπαράσταση του γράµµατος �g� στις 
λέξεις �sign�,  �signal� και �signify�.   

Στην περίπτωση που το αλφαβητικό σύστηµα γραφής επιτρέπει µια υψηλά 
αξιόπιστη στρατηγική «αποκωδικοποίησης» (διαδικασία που βασίζεται σε 
αντιστοιχίες γραφηµάτων-φωνηµάτων για την αναγνώριση λέξεων), γίνεται λόγος 
είτε για προβλέψιµες είτε για οµαλές περιπτώσεις. Για τη σωστή ανάγνωση όσων 
λέξεων δε συµµορφώνονται µε τις συµβατικές σχέσεις γραφηµάτων-φωνηµάτων, 
λέξεις δηλαδή που χαρακτηρίζονται είτε µη προβλέψιµες είτε µη οµαλές 
(εξαιρέσεις), ο αναγνώστης χρειάζεται συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε 
τη σωστή προφορά τους.  

Σε µια «ρηχή ορθογραφία» υπάρχει κάτι σαν ένα-προς-ένα αντιστοιχία 
µεταξύ φωνηµάτων και γραφηµάτων. Αντίθετα σε ένα «αδιαφανές / βαθύ» 
ορθογραφικό σύστηµα κάθε φώνηµα µπορεί να αναπαρασταθεί από διάφορα 
γράµµατα αλλά υπάρχουν και πάλι κανονικότητες και αντιστοιχίες που επιτρέπουν 
στους αναγνώστες να επεξεργάζονται νέες λέξεις µε υποστήριξη από ήδη γνωστές 
λέξεις και τις προφορές τους.  

Το ζήτηµα ύπαρξης ή όχι κανόνων που στηρίζουν την ανάγνωση 
προβλέψιµων και µη προβλέψιµων λέξεων έχει απασχολήσει και τους ερευνητές 
που υλοποιούν µοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας. Πιο συγκεκριµένα στο µοντέλο 
ανάγνωσης δυο δρόµων (Coltheart, Rastle, Perry, Langdon & Ziegler, 2001) στο 
οποίο προσοµοιώθηκαν οι διαδικασίες λεκτικής απόφασης (lexical decision) και 
ανάγνωσης λέξεων (reading aloud) υπάρχει ένας λεκτικός δρόµος για την 
προφορά των γνωστών λέξεων και ένας παράλληλος δρόµος που χρησιµοποιεί 
κανόνες µετατροπής γραµµάτων σε φθόγγους για την προφορά άγνωστων / νέων 
λέξεων. Το αποτέλεσµα της διαδικασίας είναι ουσιαστικά ο συνδυασµός των 
στοιχείων που προκύπτουν από τους δυο δρόµους επεξεργασίας. Στα υπέρ των 
µοντέλων δυο δρόµων συγκαταλέγονται οι παρατηρούµενες διαφορές στο χρόνο 
ανάγνωσης οµαλών και ανώµαλων λέξεων, η ικανότητα ανάγνωσης ψευδολέξεων 
και ο παρατηρούµενος διπλός διαχωρισµός των δυο δρόµων σε αναγνώστες µε 
δυσλεξία.  

Παρ� όλα αυτά τα συγκεκριµένα φαινόµενα µπορούν να ερµηνευθούν και 
από τα µοντέλα µονού δρόµου. Στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής προτείνεται ότι  
οι ψευδολέξεις προφέρονται κατ� αναλογία (στη βάση της οµοιότητας) µε 
πραγµατικές λέξεις µε τις οποίες µοιράζονται την ορθογραφική δοµή. Πιο 
συγκεκριµένα οι «ανώµαλες» ψευδολέξεις (για παράδειγµα στα αγγλικά η λέξη 
�tave� που µοιάζει µε τη µη οµαλή λέξη �have�) χρειάζονται περισσότερο χρόνο να 
διαβαστούν αφού µοιάζουν µε κάποια εξαίρεση σε σχέση µε τις «οµαλές» 
ψευδολέξεις των οποίων όλες οι γειτονικές λέξεις παρόµοιας ορθογραφικής δοµής 
έχουν οµαλή προφορά (για παράδειγµα στα αγγλικά η λέξη �taze� που µοιάζει µε 
την οµαλή λέξη �haze�) (Glushko, 1979). Η διαφορά στους χρόνους ανάγνωσης 
µεταξύ οµαλών και µη οµαλών ψευδολέξεων δεν υποστηρίζει την ύπαρξη κανόνα, 
ο οποίος θα έπρεπε να ισχύει και στις δυο περιπτώσεις. Άρα σύµφωνα µε τα 
µοντέλα µονού δρόµου η διαδικασία ανάγνωσης ψευδολέξεων πραγµατοποιείται µε 
την αξιοποίηση της αποκτηµένης γνώσης συγκεκριµένων πρότυπων αντιστοιχίας 
γραφηµάτων�φωνηµάτων και όχι µε την εφαρµογή αφαιρετικών κανόνων που 
υποστηρίζουν τα µοντέλα δύο δρόµων. 

Εξίσου ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση στα συµβολικά µοντέλα �Rules 
+ Words� όσον αφορά στην ύπαρξη ή όχι κανόνων και εξαιρέσεων στην ανάγνωση 



Μελέτη ανάγνωσης ορθογραφικά προβλέψιµων και µη προβλέψιµων λέξεων                                           9

είναι και η θεωρία Word and Paradigm Morphology (WPM) (Hay & Baayen, 2005). 
Σύµφωνα µε αυτή, οι βασικές µονάδες του λεξικού είναι ολόκληρες λέξεις (όπως 
και στη θεωρία των κανόνων). Προτείνεται όµως, ως πιθανή εξέλιξη (µε τον καιρό 
και τη συνεχόµενη µάθηση), ότι αναπτύσσονται αναπαραστάσεις όχι µόνο για 
ολόκληρες λέξεις αλλά και για συγκεκριµένα µορφήµατα και τις αντίστοιχες 
προφορές τους. Η βασική ιδέα της πρότασης είναι ότι ο βαθµός στον οποίο µια 
λέξη ή ένα µόρφηµα θα διαβαστεί µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο εξαρτάται από το 
βαθµό υποστήριξης που λαµβάνουν από παρόµοιες λέξεις και παρόµοια µορφήµατα 
αντίστοιχα.  
  Κυρίαρχη θέση στη µελέτη ανάγνωσης γνωστών και νέων λέξεων κατέχει η 
συχνότητα εµφάνισης κάθε λέξης. Πρόκειται για την πιθανότητα µε την οποία κάθε 
λέξη εµφανίζεται σε γραπτά κείµενα κάθε γλώσσας. Θεωρείται µέτρο της 
εξοικείωσης µε την κάθε λέξη και παράγοντας που επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό 
τους χρόνους απόκρισης σε διαδικασίες ανάγνωσης. Όταν οι προς εξέταση (νέες) 
λέξεις έχουν κοινά στοιχεία µε ήδη γνωστές λέξεις, οι αναγνώστες είναι σε θέση να 
αξιοποιήσουν λεκτικές πληροφορίες για την προφορά κάθε νέας λέξης στη βάση 
της οµοιότητας µε ήδη γνωστές λέξεις και τις προφορές τους (Taft & Russel, 
1992).   
  Στα περισσότερα µοντέλα λεκτικής επεξεργασίας, η συχνότητα µιας λέξης 
θεωρείται ότι ασκεί επίδραση, είτε ενισχυτική είτε ανασταλτική, στο στάδιο 
επεξεργασίας όπου η λεκτική αναπαράσταση της λέξης αποµονώνεται από τις 
υπόλοιπες πιθανές επιλογές (άλλες λέξεις). ∆ιαφορετικά µοντέλα ανάγνωσης 
προτείνουν εναλλακτικές ερµηνείες για τους τρόπους µε τους οποίους η συχνότητα 
των λέξεων διευκολύνει ή όχι την παραγωγή απόκρισης σε διαδικασίες ανάγνωσης 
και αναγνώρισης λέξεων (Taft & Russel, 1992):  
o Στα µοντέλα «ενεργοποίησης λέξης», όπως για παράδειγµα το Interactive-

Activation µοντέλο των McClelland & Rumelhart (1981), όταν στοιχεία από τη 
λέξη�ερέθισµα δοθούν στο σύστηµα, η ενεργοποίηση για τις λέξεις υψηλής 
συχνότητας θα προηγηθεί εκείνης των λέξεων χαµηλής συχνότητας. Η θετική 
επίδραση της συχνότητας µιας λέξης στην ευκολία και την ταχύτητα 
πρόσβασης σε αυτή προκύπτει είτε από υψηλότερα επίπεδα τελικής 
ενεργοποίησης των ανιχνευτών λέξεων για τις λέξεις υψηλής συχνότητας, είτε 
από χαµηλότερο κατώφλι ενεργοποίησης των εντοπιστών λέξεων για τις λέξεις 
υψηλής συχνότητας.  

o Στα µοντέλα «σειριακής αναζήτησης» (Forster, 1976) οι λέξεις είναι 
καταχωρισµένες στο νοητικό λεξικό µε βάση τη συχνότητα, µε τις λέξεις 
υψηλής συχνότητας να προηγούνται. Όταν στοιχεία από τη λέξη�ερέθισµα 
δοθούν στο σύστηµα, η καταχώριση κάθε λέξης στο νοητικό λεξικό εξετάζεται 
σειριακά µέχρι να βρεθεί αυτή που έχει περισσότερα κοινά στοιχεία µε το 
εισερχόµενο ερέθισµα. Άρα η υψηλή συχνότητα µιας λέξης διευκολύνει τον 
εντοπισµό της καθώς στη σειριακή αναζήτηση θα εµφανιστούν πρώτες οι λέξεις 
υψηλής συχνότητας και θα ακολουθήσουν οι λέξεις χαµηλής συχνότητας.   

o Στα µοντέλα «επιβεβαίωσης» (Paap, Newsome, McDonald, & Schvaneveldt, 
1982) όταν δοθούν στο σύστηµα στοιχεία από τη λέξη�ερέθισµα, σε πρώτη 
φάση ενεργοποιείται µια οµάδα πιθανών υποψηφίων λέξεων / απαντήσεων (η 
οποία έτσι καθίσταται προσβάσιµη) ανεξάρτητα από τη συχνότητά τους. Στη 
συνέχεια ελέγχονται ξανά σειριακά οι εναλλακτικές που προέκυψαν από την 
πρώτη φάση, συγκρινόµενες µε µια αναπαράσταση του εισερχόµενου 
ερεθίσµατος, µέχρι µια από τις υποψήφιες λέξεις να επιβεβαιωθεί ως η 
κατάλληλη. Σε αυτή τη διαδικασία επιβεβαίωσης και τελικής επιλογής εξάγονται 
πληροφορίες σχετικά µε τη συχνότητα των υποψηφίων λέξεων από τις 
καταχωρίσεις τους στο λεξικό και οι λέξεις υψηλής συχνότητας ελέγχονται στη 
σειριακή διαδικασία επιβεβαίωσης πριν από τις λέξεις χαµηλής συχνότητας.  

o Στα µοντέλα δύο δρόµων («Dual Route»· Coltheart, Rastle, Perry, Langdon, & 
Ziegler, 2001) η προφορά µιας λέξης θα προκύψει είτε από σύνθεση των 
επιµέρους στοιχείων της µε βάση υπολεκτικές διαδικασίες αντιστοίχισης 
γραφηµάτων�φωνηµάτων (κανόνες), είτε µε χρήση πληροφοριών 
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αποθηκευµένων κατάλληλα στην καταχώριση της λέξης στο νοητικό λεξικό. 
Συγκεκριµένα, η προφορά µιας νέας λέξης θα παραχθεί µέσω της µη λεκτικής 
οδού εφαρµόζοντας κανόνες µετατροπής γραφηµάτων σε φωνήµατα, 
ανεξάρτητα όµως από τη συχνότητα των λέξεων τις οποίες ίσως θυµίζουν 
καθώς η µη λεκτική οδός δεν περιέχει πληροφορίες για λέξεις άρα δεν µπορεί 
να επηρεαστεί από ιδιότητες των λέξεων όπως η συχνότητα, κάτι που ισχύει 
µόνο για τη λεκτική οδό που περιλαµβάνει πληροφορίες για πραγµατικές 
λέξεις. 

o Στα µοντέλα Παράλληλης Κατανεµηµένης Επεξεργασίας («Parallel Distributed 
Processing»· Seidenberg, Plaut, Petersen, McClelland, & McRae, 1994) η 
προφορά λέξεων και ψευδολέξεων προκύπτει από τον ίδιο, κοινό µηχανισµό. 
Σε αυτά τα µοντέλα δεν υπάρχει διάκριση µεταξύ ενός λεκτικού επιπέδου που 
περιλαµβάνει αποθηκευµένες στη µνήµη µορφές λέξεων και µιας οµάδας 
κανόνων για την αποκωδικοποίηση νέων λέξεων. Αντί αυτών η γνώση 
αναπαρίσταται στα βάρη των συνδέσεων µεταξύ µονάδων. Τα βάρη 
κωδικοποιούν τις στατιστικές ιδιότητες όλων των λέξεων που έχει συναντήσει 
το σύστηµα, µε τα στοιχεία που έχουν εµφανιστεί πιο συχνά να έχουν τη 
µεγαλύτερη επιρροή στα βάρη. Συγκεκριµένα, η προφορά µιας νέας λέξης θα 
παραχθεί στη βάση συνδυασµένης επιρροής όλων των γνωστών συνδέσεων 
ορθογραφίας�φωνολογίας, µε τους συνδυασµούς µονάδων που µοιάζουν 
περισσότερο στο εισερχόµενο ερέθισµα να έχουν τη µεγαλύτερη επιρροή. 
Εντάσσεται στα πλαίσια µιας ευρύτερης θεώρησης στην οποία η στατιστική 
µάθηση κατέχει σηµαντική θέση στην απόκτηση και χρήση της γλώσσας και 
άλλων ειδών γνώσης. Εποµένως το δίκτυο λειτουργεί µε βάση τις στατιστικές 
ιδιότητες των λέξεων όπως η συχνότητα. 
Τρίτο βασικό ζήτηµα στην ανάγνωση λέξεων και ψευδολέξεων αποτελεί ο 

βαθµός που αυτή επηρεάζεται από οµάδες ορθογραφικά παρόµοιων λέξεων, οι 
οποίες θεωρείται ότι αποτελούν µια «γειτονιά». Λέξεις που µοιράζονται 
ορθογραφικά στοιχεία µε τη λέξη-στόχο και που προφέρονται παρόµοια µε αυτή 
αποτελούν τους «φίλους» της γειτονιάς, ενώ οι λέξεις που µοιράζονται 
ορθογραφικά στοιχεία µε τη λέξη-στόχο και προφέρονται διαφορετικά αποτελούν 
τους «εχθρούς» της γειτονιάς. Το ζήτηµα είναι αν η υπερίσχυση των φίλων 
γειτονιάς προκαλείται από την ενεργοποίηση γειτονικών στοιχείων σε επίπεδο 
ολόκληρων λεκτικών µονάδων εντός του φωνολογικού λεξικού (Coltheart et al., 
2001) ή, εναλλακτικά, αν οφείλεται στη γενικευµένη γνώση από την εκµάθηση 
λέξεων για τις αντιστοιχίες γραµµάτων-φωνηµάτων σε επίπεδο υπολεκτικών 
µονάδων, συµπλεγµάτων ή αλληλουχιών γραµµάτων (Jared, 2002; Plaut et al., 
1996). Η ανάγνωση µιας νέας λέξης µπορεί να επηρεαστεί είτε από κατηγορίες µε 
µεγάλο αριθµό κοντινών στοιχείων (λεκτικών ή υπολεκτικών µονάδων) είτε από 
κατηγορίες που αποτελούνται από µικρότερο αριθµό κοντινών στοιχείων (λεκτικών 
ή υπολεκτικών µονάδων) τα οποία όµως εµφανίζονται πολύ συχνότερα στη 
γλώσσα από τα αριθµητικά κυρίαρχα στοιχεία.  

Πολλές έρευνες έχουν χειριστεί τις δυο αυτές βασικές µεταβλητές που 
σχετίζονται µε τις γειτονιές λέξεων και τις ιδιότητές τους:  

o τη συχνότητα γειτονιάς F, δηλαδή τη συχνότητα εµφάνισης των λέξεων που 
µοιράζονται ορθογραφικά στοιχεία µε τη λέξη-στόχο σε σχέση µε τη 
συχνότητα της λέξης�στόχου, και  

o το µέγεθος της γειτονιάς N, δηλαδή τον αριθµό των πλησιέστερων γειτονικών 
στοιχείων ενός ερεθίσµατος (Landauer & Streeter, 1973). Πρόκειται για τον 
αριθµό των λέξεων που µπορούν να δηµιουργηθούν από µια λέξη�πηγή 
αλλάζοντας ένα γράµµα της.  
Και η συχνότητα και το µέγεθος γειτονιάς έχουν βρεθεί να επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό τη λεκτική επεξεργασία µε αντιφατικά όµως αποτελέσµατα ανάλογα 
µε τη διαδικασία (Andrews, 1997): όσον αφορά στην επιρροή του αριθµού των 
ορθογραφικά παρόµοιων λέξεων, σε πλήθος πειραµάτων αναγνωστικών 
διαδικασιών (naming tasks � έργων κατονοµασίας) µε κανονικές λέξεις, το 
µέγεθος της γειτονιάς φάνηκε να διευκολύνει την επεξεργασία τους έχοντας σαν 
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αποτέλεσµα µεγαλύτερα ποσοστά σωστής ανάγνωσης και µικρότερους χρόνους 
απόκρισης (Andrews, 1989,  1992; Carreiras et al., 1997; Grainger, 1990; Sears 
et al., 1995).  

Αντίθετα, για την επεξεργασία ψευδολέξεων σε διαδικασίες λεκτικής 
απόφασης (lexical decision tasks) οι απόψεις διίστανται σχετικά µε τη συµβολή του 
µεγέθους της γειτονιάς και της συχνότητάς της στη λεκτική επεξεργασία. Οι 
Carreiras et al. (1997) βρήκαν µεγαλύτερους χρόνους απόκρισης σε ψευδολέξεις 
µε πολλούς γείτονες απ� ότι σε ψευδολέξεις µε µικρό µέγεθος γειτονιάς, ενώ οι 
Grainger & Jacobs (1996) βρήκαν επιρροή της συχνότητας γειτονιάς, είτε 
ενισχυτική είτε ανασταλτική, ανάλογα µε τον αριθµό των γειτονικών λέξεων 
υψηλής συχνότητας.    

Οι Arduino & Burani (2004) πραγµατοποίησαν πειράµατα µε ανάγνωση 
ιταλικών ψευδολέξεων, διαφοροποιώντας το µέγεθος και τη συχνότητα των 
οµάδων γειτονικών λέξεων και βρήκαν επίδραση του πλήθους των γειτονικών 
λέξεων στην ανάγνωση ψευδολέξεων, αλλά καµία δράση της συχνότητας 
γειτονιάς: όταν οι ψευδολέξεις είχαν µεγαλύτερο αριθµό φίλων (ανήκαν σε 
γειτονιά µε µεγάλο αριθµό ορθογραφικά παρόµοιων λέξεων) διαβάστηκαν πιο 
γρήγορα απ� ότι όταν ανήκαν σε µικρές οµάδες ανεξάρτητα από τη συχνότητα των 
οµάδων, παρά το γεγονός ότι στα ιταλικά �ως διάφανο ορθογραφικό σύστηµα- 
κάθε νέα λέξη θα έπρεπε να διαβαστεί σωστά βάσει κανόνα. Συµπεραίνεται ότι 
υπάρχει ενεργοποίηση λεκτικών καταχωρίσεων σε επίπεδο ολόκληρων λέξεων που 
µοιράζονται ορθογραφικά χαρακτηριστικά µε την εκάστοτε λέξη � στόχο ακόµα και 
όταν τα αναγνωστικά ερεθίσµατα είναι ψευδολέξεις.  

Σε µεταγενέστερη έρευνα, οι Burani et al. (2006) εξέτασαν την ανάγνωση 
ιταλικών λέξεων που περιέχουν τα γράµµατα �c� και �g�, η προφορά των οποίων 
εξαρτάται από περισσότερο σύνθετους (εξαρτώµενους από το πλαίσιο / 
περιεχόµενο) κανόνες. Για παράδειγµα το γράµµα �c� µπορεί να προφερθεί ως /k/ 
(�clima�, �casa�) αλλά και σαν /t∫/ (�cinque�) όταν ακολουθείται από �e� ή �i�. Οι 
σύνθετοι αυτοί κανόνες δεν έχουν εξαιρέσεις και από τη στιγµή που θα 
αποκτηθούν από τους αναγνώστες εφαρµόζονται σε όλες τις ιταλικές λέξεις: το 
µόνο που χρειάζεται να κάνει ο αναγνώστης είναι να ελέγξει το επόµενο ή τα δυο 
επόµενα γράµµατα. Το ζητούµενο της έρευνας ήταν λοιπόν να εξεταστεί αν η 
παραγωγή της σωστής προφοράς για λέξεις που περιέχουν τα γράµµατα �c� και �g� 
θα πραγµατοποιείται πιο αργά σε σχέση µε τις λέξεις που δεν περιέχουν αµφίσηµα 
γράµµατα. Υπέθεσαν ότι η µείωση της ταχύτητας θα ήταν αποτέλεσµα της 
ενεργοποίησης περισσότερων υποψήφιων φωνηµάτων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 
ότι οι λέξεις µε �c� και �g� διαβάστηκαν όντως πιο αργά από αυτές που περιείχαν 
απλούς κανόνες µετατροπής γραµµάτων σε φωνήµατα, αλλά αυτό ίσχυσε µόνο για 
λέξεις χαµηλής συχνότητας. Το φαινόµενο εξηγήθηκε στα πλαίσια των µοντέλων 
δύο δρόµων, στα οποία η ανάγνωση των λέξεων υψηλής συχνότητας δεν 
επηρεάζεται από την πολυπλοκότητα των κανόνων, επειδή ο λεκτικός δρόµος 
παράγει άµεσα τη σωστή προφορά για τις συχνές λέξεις. Αντίθετα, η επίδραση της 
πολυπλοκότητας των κανόνων στην ανάγνωση που εκφράζεται µε µεγαλύτερους 
χρόνους ανάγνωσης εντοπίζεται στις λέξεις χαµηλής συχνότητας αφού σε αυτή την 
περίπτωση οι χρόνοι επεξεργασίας του λεκτικού και του µη λεκτικού δρόµου, που 
ενεργοποιούνται παράλληλα, θα αλληλοκαλυφθούν σε µεγαλύτερο βαθµό.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα των Pagliuca et al (υπό 
έκδοση) οι οποίοι διαπίστωσαν επίδραση λεκτικών πληροφοριών στην ανάγνωση, 
µε τις πραγµατικές λέξεις να διαβάζονται πιο γρήγορα από τις ψευδολέξεις 
ανεξάρτητα από τη συχνότητά τους και από τη σύνθεση της λίστας στην οποία 
παρουσιάστηκαν (οµοιογενής ή µικτή). Επειδή η ιταλική ορθογραφία 
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό διαφάνειας και παρατηρείται σχεδόν καθολική 
αντιστοιχία γραφηµάτων και φωνηµάτων σε επίπεδο ένα-προς-ένα, θα περίµενε 
κανείς να µην εντοπιστεί διαφορά στους χρόνους ανάγνωσης λέξεων και 
ψευδολέξεων, διότι σε ορθογραφικά συστήµατα τέτοιου βαθµού διαφάνειας η 
ανάγνωση λέξεων θεωρείται ότι πραγµατοποιείται πρωταρχικά από τη µη λεκτική 
οδό µετατροπής γραφηµάτων σε φωνήµατα. Όµως τα ευρήµατα υπέδειξαν ότι η 
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λεκτική οδός είναι αυτή που χρησιµοποιείται κυρίως από τους αναγνώστες, ακόµη 
και σε µια γλώσσα µε τόσο διαφανή ορθογραφία όπως τα ιταλικά.  

 
 

Τονισµός 
  
 Αναφορικά µε τον τονισµό (δηλαδή µε την έµφαση σε συλλαβές, που 

ακολουθεί ένα µετρικό πρότυπο) και τη συµβολή λεκτικών και µη πληροφοριών 
στην ανάγνωση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της Colombo (1992) 
για τον τονισµό των ιταλικών λέξεων: οι πολυσύλλαβες ιταλικές λέξεις µπορούν 
κυρίως να τονιστούν είτε στην παραλήγουσα είτε στην προπαραλήγουσα µε την 
πρώτη περίπτωση να είναι πιο συχνή (σε ποσοστό 80% των περιπτώσεων) και να 
θεωρείται κυρίαρχη και οµαλή, και µε τη δεύτερη να είναι λιγότερο συχνή (σε 
περίπου 18% των περιπτώσεων) και να θεωρείται µη οµαλή. Εφόσον δεν υπάρχει 
διακριτικό σηµάδι για τον τονισµό στην ιταλική ορθογραφία, ο τονισµός θεωρείται 
το µοναδικό στοιχείο της ιταλικής γλώσσας που δεν είναι προβλέψιµο µε κάποιο 
κανόνα αλλά χρειάζεται αναζήτηση και εξέταση της κάθε λέξης στο νοητικό λεξικό 
του αναγνώστη.    

Η Colombo (1992) εντόπισε αλληλεπίδραση µεταξύ της συχνότητας 
εµφάνισης των λέξεων και του είδους τους (οµαλές ή εξαιρέσεις): σε πειραµατικές 
διαδικασίες ανάγνωσης οι λέξεις µε τον κυρίαρχο τονισµό διαβάζονταν πιο 
γρήγορα απ� ότι οι λέξεις µε το δευτερεύοντα τρόπο τονισµού αλλά αυτό ίσχυε 
µόνο για λέξεις χαµηλής συχνότητας. Υλοποιώντας ένα µοντέλο δυο δρόµων 
(Coltheart et al, 2001) η Colombo υποστήριξε ότι οι λέξεις υψηλής συχνότητας 
διαβάζονται το ίδιο γρήγορα ανεξάρτητα από τον τρόπο τονισµού τους (οµαλό ή 
ανώµαλο) καθώς και οι δυο κατηγορίες λέξεων ενεργοποιούν λεκτικές µονάδες 
που περιέχουν πληροφορίες για τον τονισµό της κάθε γνωστής λέξης στο νοητικό 
λεξικό των αναγνωστών. Αντίθετα, η ανάγνωση των λέξεων χαµηλής συχνότητας 
θεωρείται ότι προκύπτει µέσω αντιστοιχιών γραµµάτων�ήχων σε υπολεκτικό 
επίπεδο. Εκεί προκύπτει µια ασυµφωνία µεταξύ του κυρίαρχου οµαλού τονισµού 
(στην παραλήγουσα), που εφαρµόζεται προσωρινά, και της αντίθετης απόκρισης 
που παράγεται από το λεξικό, στο οποίο ενεργοποιείται η σωστή, µη κυρίαρχη 
θέση του τόνου όπως προκύπτει από τη γνώση µιας συγκεκριµένης λέξης. Το 
αποτέλεσµα είναι καθυστέρηση στους χρόνους ανάγνωσης. 

Στα ίδια πλαίσια µελέτης ανάγνωσης και τονισµού των ιταλικών λέξεων, η 
Colombo (1992) βρήκε ότι όταν οι λέξεις χαµηλής συχνότητας µε µη οµαλό τρόπο 
τονισµού είχαν περισσότερους «φίλους» (ορθογραφικά παρόµοιες λέξεις µε ίδιο 
τονισµό) παρά «εχθρούς» (λέξεις µε παρόµοια ορθογραφία αλλά τον οµαλό τρόπο 
τονισµού) τότε διαβάζονταν τόσο γρήγορα όσο και οι λέξεις µε τον οµαλό τονισµό. 
Η σύσταση της «γειτονιάς» των παρόµοιων λέξεων δε φάνηκε να επηρεάζει τις 
λέξεις µε οµαλό τονισµό, κάτι που αποδόθηκε στην εξ� ορισµού εφαρµογή του 
κυρίαρχου τονισµού που έτσι κι αλλιώς στηρίζει τις οµαλά τονισµένες λέξεις που 
τον ακολουθούν.  

Αντίθετα οι έρευνες των Burani & Arduino (2004) για τον τονισµό στις 
ιταλικές λέξεις έδωσαν διαφορετικά αποτελέσµατα: στα πειράµατά τους για την 
ανάγνωση ιταλικών λέξεων διαπίστωσαν ότι οι λέξεις διαβάζονταν πιο γρήγορα και 
µε µεγαλύτερη ακρίβεια όταν οι παρόµοια τονισµένες λέξεις µε κοινές καταλήξεις 
υπερίσχυαν σε αριθµό, ανεξάρτητα από το αν η λέξη συµφωνούσε µε τον οµαλό 
(κυρίαρχο) τρόπο τονισµού ή όχι. Μάλιστα όταν οι τονικά µη οµαλές λέξεις (όπως 
για παράδειγµα η λέξη �bàmbola�) είχαν µεγαλύτερο αριθµό «φίλων» σε σχέση µε 
τις οµαλές (�pistòla�), διαβάζονταν ακόµη πιο γρήγορα. Συµπέραναν ότι η 
ανάγνωση λέξεων χαµηλής συχνότητας µε διαφορετικούς τρόπους τονισµού 
επηρεάζεται κυρίως από τον αριθµό των λεκτικών τύπων που έχουν την ίδια 
κατάληξη και ίδιο τονισµό. ∆εν υποστηρίζεται η εφαρµογή µη λεκτικού κανόνα, 
αλλά αντίθετα προτείνεται η ιδέα ότι οι πληροφορίες για τον τονισµό των λέξεων  
περιέχονται στις καταλήξεις τους και επηρεάζουν την ανάγνωση ιταλικών λέξεων 
χαµηλής συχνότητας.    



Μελέτη ανάγνωσης ορθογραφικά προβλέψιµων και µη προβλέψιµων λέξεων                                           13

Σε άλλη περίπτωση, οι Arciuli & Cupples (2006) περιγράφουν τους δυο 
πιθανούς τονισµούς των δισύλλαβων αγγλικών λέξεων: το τροχαϊκό πρότυπο 
(όπου η πρώτη συλλαβή τονίζεται πιο έντονα από τη δεύτερη, όπως �zebra�) και 
το ιαµβικό πρότυπο (όπου η δεύτερη συλλαβή τονίζεται πιο έντονα από την πρώτη, 
όπως �explode�). Το τροχαϊκό πρότυπο υπερισχύει αριθµητικά στη γλώσσα και 
θεωρείται «τυπικός» τονισµός, ενώ το ιαµβικό θεωρείται «µη τυπικός». Υπάρχει 
όµως και περαιτέρω διάκριση, µε το τροχαϊκό πρότυπο τονισµού να υπερισχύει στα 
ουσιαστικά και το ιαµβικό στα ρήµατα. ∆ιατυπώθηκε λοιπόν η ιδέα ότι οι 
αναγνώστες αξιοποιούν τις παραπάνω πληροφορίες και εξετάστηκε το πώς η 
ορθογραφία των λέξεων µπορεί να προσφέρει σηµαντικά βοηθητικά στοιχεία για 
τις γραµµατικές κατηγορίες και τον τονισµό, κάτι από το οποίο οι αναγνώστες 
επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό. Συγκεκριµένα, σε δοκιµασίες ανάγνωσης, 
προέκυψε ότι οι τυπικά τονισµένες λέξεις (τροχαϊκά ουσιαστικά και ιαµβικά 
ρήµατα) διαβάζονταν µε µεγαλύτερα ποσοστά ακρίβειας σε σχέση µε τις άτυπα 
τονισµένες (ιαµβικά ουσιαστικά και τροχαϊκά ρήµατα). Υποστηρίχτηκε µάλιστα ότι 
όταν οι καταλήξεις των λέξεων παρέχουν πληροφορίες προς την ίδια κατεύθυνση 
και για τον τονισµό και για τη γραµµατική κατηγορία, η επεξεργασία των 
µεµονωµένων λέξεων είναι σε µεγαλύτερο ποσοστό σωστή σε αρκετά αρχικό 
στάδιο της λεκτικής επεξεργασίας.  

Για την ελληνική γλώσσα έχουν επίσης πραγµατοποιηθεί έρευνες σχετικά µε 
τις πηγές πληροφορίας που επηρεάζουν την ανάγνωση και τον τονισµό των 
λέξεων. Στην ελληνική γλώσσα ένα διακριτικό τονικό σηµάδι υποδεικνύει πάντα 
την τονούµενη συλλαβή. Ο µόνος κανόνας που υπάρχει σχετικά µε τον τονισµό 
των λέξεων στα ελληνικά είναι ότι ο τόνος πέφτει πάντα σε µια από τις τρεις 
τελευταίες συλλαβές των λέξεων. Σε σχετικές έρευνες (Protopapas, Gerakaki & 
Alexandri, 2006) έχει φανεί ότι η ύπαρξη του διακριτικού ως προφανούς πηγής 
πληροφορίας για τον τονισµό δεν αξιοποιείται πάντα. Αντίθετα λεκτικές 
πληροφορίες και κυρίαρχα µετρικά πρότυπα επηρεάζουν τον τονισµό στην 
ανάγνωση. Σε µεταγενέστερη πειραµατική έρευνα ανάγνωσης αναγνωρίσιµων και 
µη ψευδολέξεων χωρίς διακριτικό σηµάδι τονισµού (Protopapas, Gerakaki & 
Alexandri, 2007) εντοπίστηκαν οι εναλλακτικές πηγές πληροφορίας για τον 
τονισµό (εκτός του διακριτικού και µε δεδοµένο ότι για τα ελληνικά δεν υπάρχει 
κανόνας τονισµού  των λέξεων). Η βασική ιδέα ήταν ότι οι ψευδολέξεις που 
µοιάζουν αρκετά µε λέξεις θα διαβάζονταν κατ� αναλογία µε αυτές, ενώ όταν οι 
ψευδολέξεις δε θύµιζαν κανονικές λέξεις η στρατηγική αυτή δε θα µπορούσε να 
εφαρµοστεί, εποµένως ο τονισµός θα ήταν είτε τυχαίος είτε µε προτίµηση σε 
κάποια συλλαβή. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν (α) τη συµβολή λεκτικών και 
ορθογραφικών πληροφοριών στην ανάγνωση, και (β) την ύπαρξη προτύπου τάσης 
τονισµού των ψευδολέξεων στην παραλήγουσα. Συµπεραίνεται λοιπόν ότι και στα 
ελληνικά η ανάγνωση ψευδολέξεων γίνεται κατ� αναλογία µε πραγµατικές λέξεις.  

 
 
Η ανάγνωση ορθογραφικά µη προβλέψιµων λέξεων στα ελληνικά 
 

Συχνά γίνεται προσπάθεια από όσους µελετούν τη γλώσσα να διατυπωθούν 
κανόνες οι οποίοι περιγράφουν τη δοµή των λέξεων και τον τρόπο που τα 
γράµµατα σχετίζονται µεταξύ τους, σε µια απόπειρα να εξηγηθούν και να 
προβλεφθούν µε ακρίβεια οι σχέσεις ορθογραφίας�φωνολογίας. Για παράδειγµα 
στα αγγλικά µπορεί να διατυπώσει κανείς µια γενίκευση του τύπου: "όταν ένα 
φωνήεν ακολουθείται από δυο σύµφωνα, τότε προφέρεται ως βραχύ", κάτι που 
ισχύει για τις λέξεις: dust, pick, past αλλά όχι για τις λέξεις pint, most, find. 
Φαίνεται ότι οι περισσότερες κατηγορίες έχουν τις εξαιρέσεις τους.  

Μια άλλη προσέγγιση είναι η µελέτη συγκεκριµένων συµπλεγµάτων: στα 
αγγλικά, για παράδειγµα, ένα σύµπλεγµα γραµµάτων συνήθως προφέρεται µε τον 
ίδιο τρόπο σε διαφορετικές λέξεις. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά όχι τόσες 
πολλές όσες οι γενικεύσεις που προαναφέρθηκαν. Για παράδειγµα, οι περισσότερες 
µονοσύλλαβες και δισύλλαβες αγγλικές λέξεις που λήγουν σε -eat προφέρονται µε 
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µακρύ /i/ και ακολουθείται από /t/ -- όπως feat, meat, heat, seat, beat, peat, 
neat, pleat, cheat, defeat, repeat κλπ. Οι εξαιρέσεις στα αγγλικά είναι συγκριτικά 
σπάνιες (sweat, caveat, great). Θα µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι νέες µορφές 
λέξεων, όπως zeat και veat, θα διαβαστούν µε µακρύ /i/ και /t/.  

Τα ελληνικά χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερο βαθµό διαφάνειας στην 
αναπαράσταση της φωνολογίας σε σχέση µε τα αγγλικά. Οι αντιστοιχίες µεταξύ 
γραµµάτων και ήχων είναι προβλέψιµες, µε εξαίρεση το σύµπλεγµα ΣiΦ (Σύµφωνο 
+ κάποιου είδους i [ι, ει, οι κλπ] + Φωνήεν). Στη µελέτη που ακολουθεί 
εξετάζονται ψευδολέξεις που περιέχουν το σύµπλεγµα ΣiΦ για το οποίο δεν 
υπάρχει ρητά διατυπωµένος κανόνας σχετικά µε το ενδεχόµενο προφοράς του i 
(πχ «σχολιάζω») ή προφοράς ουρανικού συµφώνου (πχ «αγκαλιάζω»). 
Παρουσιάζει ενδιαφέρον η µελέτη ανάγνωσης τέτοιου τύπου ορθογραφικά 
προβλέψιµων και µη προβλέψιµων λέξεων µε σκοπό την εξέταση της συµβολής 
λεκτικών και µη πληροφοριών στην ανάγνωση αλλά και � σε γενικότερο επίπεδο - 
τη µελέτη των νοητικών µηχανισµών της ανάγνωσης.  

Υπάρχουν οµάδες λέξεων που περιέχουν ένα σύµπλεγµα ΣiΦ το οποίο 
προφέρεται σε όλες µε τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγµα στο σύµπλεγµα «-ξιε» 
(άτονο, στο τέλος λέξης, όπως στη λέξη «άξιε») προφέρεται πάντα το i και δε 
συναντάται προφορά ουρανικού συµφώνου. Σε άλλες οµάδες λέξεων που 
περιέχουν ένα κοινό ΣiΦ συναντώνται και οι δυο εναλλακτικοί τρόποι προφοράς. 
Για παράδειγµα στο σύµπλεγµα «-βια» (άτονο, στο τέλος της λέξης) συναντάται 
και προφορά του i («µικρόβια») αλλά και προφορά ουρανικού συµφώνου 
(«καράβια»). Στη συγκεκριµένη περίπτωση η τάση που επικρατεί στην οµάδα των 
λέξεων που περιλαµβάνουν το σύµπλεγµα «-βια» είναι προς προφορά του i. 
∆ηλαδή στις περισσότερες λέξεις της οµάδας, ανεξαρτήτως συχνότητας, αλλά και 
στις πιο συχνές λέξεις της οµάδας, επικρατεί η προφορά του i και όχι ουρανικού 
συµφώνου.  

Υπάρχουν όµως και οµάδες λέξεων µε κοινό ΣiΦ που περιλαµβάνουν και 
τους δυο εναλλακτικούς τρόπους προφοράς (µικτής τάσης) στις οποίες η τάση µε 
βάση τη συχνότητα των παρόµοιων γειτονικών λέξεων είναι αντίθετη από την 
αντίστοιχη µε βάση το πλήθος των παρόµοιων γειτονικών λέξεων. Για παράδειγµα 
για τις λέξεις που περιέχουν το σύµπλεγµα «-κιώ» (τονούµενο, στο τέλος της 
λέξης) τα στατιστικά δεδοµένα δείχνουν ότι στις περισσότερες λέξεις της οµάδας 
συναντάται προφορά του i (για παράδειγµα: «αγροικιών») αλλά στις πιο συχνές 
λέξεις της οµάδας συναντάται προφορά ουρανικού συµφώνου (για παράδειγµα: 
«γερακιών»).   

Βάσει προηγούµενων µελετών για την ελληνική γλώσσα σχετικά µε την 
ανάγνωση ψευδολέξεων κατ� αναλογία µε πραγµατικές λέξεις (Protopapas, 
Gerakaki & Alexandri, 2006, 2007) και αξιοποιώντας τη µεθοδολογία των 
αντίστοιχων πειραµάτων, υποθέτουµε ότι µπορούµε να µελετήσουµε την 
ανάγνωση των ορθογραφικά µη προβλέψιµων λέξεων που περιέχουν το 
σύµπλεγµα ΣiΦ χρησιµοποιώντας ψευδολέξεις. Η χρήση ψευδολέξεων που 
θυµίζουν τις πραγµατικές λέξεις πηγής επιτρέπει το χειρισµό των λεκτικών 
πληροφοριών που συµβάλλουν στην ανάγνωση. Η χρήση ψευδολέξεων που δε 
θυµίζουν τις πραγµατικές λέξεις πηγής βοηθά στο να εξεταστεί η αξιοποίηση της 
γενικής µη λεκτικής γνώσης από το λεξιλόγιο των αναγνωστών.  

Η βασική ιδέα είναι να πραγµατοποιηθεί µια πειραµατική διαδικασία 
ανάγνωσης ψευδολέξεων που περιέχουν το σύµπλεγµα ΣiΦ από εθελοντές και να 
µετρηθούν κατ� αρχήν τα ποσοστά ανάγνωσης των αναγνωρίσιµων ψευδολέξεων 
κατ� αναλογία προς τις πραγµατικές λέξεις πηγής. Με τον τρόπο αυτό θα 
επιβεβαιωθεί η διαθεσιµότητα των λεκτικών πληροφοριών που επηρεάζουν την 
ανάγνωση. Αν στην ανάγνωση δεν υπάρχει ενεργοποίηση µε βάση την οµοιότητα, 
η ανάγνωση των ψευδολέξεων δε θα επηρεαστεί από τις ήδη γνωστές λέξεις.  

Στη συνέχεια θα ερευνήσουµε αν ο βαθµός εξοικείωσης µε συγκεκριµένες 
λέξεις (δηλαδή λέξεις υψηλής συχνότητας που εµφανίζονται συχνά στη γλώσσα) 
θα βοηθήσει τους αναγνώστες να διαβάσουν τις αναγνωρίσιµες ψευδολέξεις, κατ� 
αναλογία προς τις πραγµατικές λέξεις πηγής σε µεγαλύτερο ποσοστό και πιο 
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γρήγορα απ� ό,τι τις ψευδολέξεις που θα προέρχονται από λέξεις χαµηλής 
συχνότητας.  

Επίσης θα συγκρίνουµε τους χρόνους ανάγνωσης από τους εθελοντές 
ψευδολέξεων που περιέχουν το σύµπλεγµα ΣiΦ µε τους χρόνους ανάγνωσης 
παρόµοιων ψευδολέξεων χωρίς ΣiΦ. Στόχος είναι να εντοπίσουµε διαφορά στη 
δυσκολία επεξεργασίας των ψευδολέξεων εξαιτίας του συµπλέγµατος ΣiΦ.  

Συµπεριλαµβάνοντας µη αναγνωρίσιµες ψευδολέξεις µε το σύµπλεγµα ΣiΦ, 
οι οποίες δε θυµίζουν καµία λέξη και άρα δεν µπορούν να διαβαστούν κατ� 
αναλογία, θα αναλύσουµε τους τρόπους µε τους οποίους οι εθελοντές θα 
προφέρουν τα µη προβλέψιµα στην προφορά τους συµπλέγµατα. Αν υπάρχει 
κανόνας ανάγνωσης του ΣiΦ τότε θα πρέπει αυτός να ισχύει εξίσου σε όλες τις 
περιπτώσεις. Συνεπώς, ενδεχόµενη κοινή ανάγνωση οµάδων µε κοινό ΣiΦ από 
όλους τους συµµετέχοντες θα δώσει στοιχεία για πιθανό κανόνα προφοράς των 
ΣiΦ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα εξετάσουµε τις πιθανές εναλλακτικές πηγές 
πληροφορίας που συµβάλλουν στην προφορά του συµπλέγµατος ΣiΦ. 
 
 
 
 
Μέθοδος 
 
 
Συµµετέχοντες 

 
Στην πειραµατική διαδικασία έλαβαν µέρος 40 ενήλικες (22 γυναίκες), ηλικίας 23-
41 ετών. 
  
 
 
Υλικό 
 

Για τον εντοπισµό λέξεων που περιέχουν το σύµπλεγµα ΣiΦ αξιοποιήθηκε 
ένα σώµα δηµοσιογραφικών κειµένων άνω των 300 εκατοµµυρίων λέξεων, από 
το οποίο µετά από προεπεξεργασία, καταµέτρηση, και αφαίρεση λέξεων που 
εµφανίζονται µόνο µία ή δύο φορές, διατηρήθηκαν 439028 διαφορετικές 
λέξεις συγκεντρωτικής συχνότητας 267605338 εµφανίσεων. Από ένα δεύτερο 
σώµα κειµένων, το οποίο περιλαµβάνει και άλλες πηγές (βιβλία, πρακτικά 
βουλής κ.ά.) και το οποίο έχει ελεγχθεί µε ηλεκτρονικό λεξικό, 
διατηρήθηκαν 217664 διαφορετικές λέξεις συγκεντρωτικής συχνότητας 
29557090 εµφανίσεων (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα σώµατα 
κειµένων και την επεξεργασία τους βλ. Protopapas, 2006). Από τα σώµατα 
αυτά εντοπίστηκαν µε αυτόµατο τρόπο όλες οι λέξεις που περιέχουν 
ορθογραφικό σύµπλεγµα ΣiΦ (79827 και 38927 λέξεις, αντίστοιχα). Η 
προφορά κάθε συµπλέγµατος ΣiΦ στις λέξεις αυτές ελέγχθηκε και 
σηµειώθηκε ως i ή ουρανικό. Στη συνέχεια οι λέξεις οµαδοποιήθηκαν κατά 
σύµφωνο (Σ), i (ορθογραφική απόδοση του i), φωνήεν (Φ), θέση στη λέξη 
(αρχή, µέση, ή τέλος) και τονισµό (τονισµένο ή άτονο Φ). Με τον τρόπο 
αυτό δηµιουργήθηκαν «οµάδες ΣiΦ». Για κάθε τέτοια οµάδα µετρήθηκε ο 
αριθµός των λέξεων στις οποίες προφέρεται το i και ο αριθµός των 
λέξεων στις οποίες προφέρεται ουρανικό σύµφωνο, ο λόγος µεταξύ των δύο 
καθώς και οι αντίστοιχες συχνότητες.  

Χρησιµοποιήθηκαν δυο βασικές κατηγορίες λέξεων ανάλογα µε την τάση 
οµάδας προς τη µια ή την άλλη προφορά. Η τάση υπολογίζεται ως ο λόγος µεταξύ 
του αριθµού των λέξεων της οµάδας στην οποία προφέρεται το i και του αριθµού 
των λέξεων στις οποίες προφέρεται ουρανικό σύµφωνο. Σε όλες τις περιπτώσεις 
που επιλέχθηκαν η τάση της οµάδας θεωρείται σαφής προς την προφορά του i 



Μελέτη ανάγνωσης ορθογραφικά προβλέψιµων και µη προβλέψιµων λέξεων                                           16

όταν ο λόγος i/ουρανικού είναι µεγαλύτερος του 2 και σαφής προς την προφορά 
ουρανικού όταν ο λόγος i/ουρανικού είναι µικρότερος του 0,5.  

Υπάρχει και µια τρίτη κατηγορία λέξεων, στην οποία η τάση είναι µικτή: ο 
λόγος i/ουρανικού µε βάση το πλήθος των λέξεων της οµάδας µε κοινό ΣiΦ 
υποστηρίζει τη µια προφορά ενώ ο λόγος i/ουρανικού µε βάση τις πιο συχνές 
λέξεις της οµάδας µε κοινό ΣiΦ υποστηρίζει την άλλη προφορά.   

Από κάθε οµάδα µε κοινό ΣiΦ και µε σαφή τάση προς µια προφορά, 
επιλέχθηκαν τουλάχιστον 2 ζεύγη λέξεων µε τρία βασικά κοινά χαρακτηριστικά: 
ίδια θέση του ΣiΦ µέσα στη λέξη, τονούµενο ή άτονο ΣiΦ και ίδιο αριθµό 
συλλαβών. Το ένα ζεύγος παρουσίαζε προφορά του i και περιελάµβανε µια λέξη 
χαµηλής και µια υψηλής συχνότητας1. Το δεύτερο παρουσίαζε προφορά ουρανικού 
συµφώνου και περιελάµβανε επίσης µια λέξη υψηλής και µια λέξη χαµηλής 
συχνότητας.    

Από κάθε οµάδα µε κοινό ΣiΦ και µε µικτή τάση προφοράς επιλέχθηκαν 
τουλάχιστον 2 ζεύγη λέξεων µε τρία βασικά κοινά χαρακτηριστικά: ίδια θέση του 
ΣiΦ µέσα στη λέξη, τονούµενο / άτονο ΣiΦ και ίδιο αριθµό συλλαβών. Το ένα 
ζεύγος παρουσίαζε προφορά του i µε τάση οµάδας µε βάση τις πιο συχνές λέξεις 
και προφορά ουρανικού µε βάση τις πιο συχνές λέξεις της οµάδας και 
περιελάµβανε µια λέξη χαµηλής και µια υψηλής συχνότητας. Το δεύτερο ζεύγος 
παρουσίαζε προφορά ουρανικού συµφώνου µε τάση οµάδας µε βάση τις πιο 
συχνές λέξεις και προφορά του i µε βάση τις πιο συχνές λέξεις της οµάδας και 
περιελάµβανε επίσης µια λέξη υψηλής και µια λέξη χαµηλής συχνότητας.    

Οι ίδιες λέξεις µετατράπηκαν σε «αναγνωρίσιµες» ψευδολέξεις µετά από 
λίγες τροποποιήσεις (αλλαγή ενός φθόγγου) και σε «µη αναγνωρίσιµες» 
ψευδολέξεις µετά από πολλές τροποποιήσεις (αλλαγή περισσότερων φθόγγων µε 
διατήρηση των καταλήξεων, του τονισµού και του συµπλέγµατος ΣiΦ). Για 
παράδειγµα, για το σύµπλεγµα «-βια» (άτονο, στο τέλος λέξης) µε σαφή τάση 
οµάδας προς προφορά του i, επιλέχθηκαν οι λέξεις σωσίβια, καράβια, µακρόβια και 
κουτάβια. Για το σύµπλεγµα «-λιό-» (τονούµενο, στη µέση λέξης) µε σαφή τάση 
οµάδας προς προφορά ουρανικού συµφώνου επιλέχθηκαν οι λέξεις αθλιότητα, 
παλιότερα, κυλιόµενα και χιλιόχρονα. Τέλος στην περίπτωση του συµπλέγµατος   
«-κιώ» (τονούµενο, στο τέλος λέξης) που ανήκει σε οµάδα µικτής τάσης, 
επιλέχθηκαν οι λέξεις κατοικιών, γερακιών, αγροικιών, βαµβακιών. Ψευδολέξεις 
που προέκυψαν για τις τρεις αυτές περιπτώσεις αναφέρονται ενδεικτικά στον 
Πίνακα 1. 

 
 
       

Αναγνωρίσιµες Μη αναγνωρίσιµες 
 Υψηλής  

Συχνότητας 
Χαµηλής  
Συχνότητας 

Υψηλής  
Συχνότητας 

Χαµηλής  
Συχνότητας 

Προφορά: i ζωσίβια 
(σωσίβια) 

µαχρόβια 
(µακρόβια) 

χλοσκίβια 
(σωσίβια) 

ζεφόβια 
(µακρόβια) 

Τάση οµάδας: i 
Προφορά:  
ουρανικό 

χαράβια 
(καράβια) 

χουτάβια 
(κουτάβια) 

ξεζάβια 
(καράβια) 

βρουφάβια 
(κουτάβια) 

Προφορά: i εθλιότητα 
(αθλιότητα) 

χυλιόµενα 
(κυλιόµενα) 

κραλιόροτα 
(αθλιότητα) 

ντυλιόσηνα 
(κυλιόµενα) Τάση οµάδας: 

ουρανικό Προφορά:  
ουρανικό 

φαλιότερα 
(παλιότερα) 

κιλιόχρονα 
(χιλιόχρονα) 

γκαλιόσερα 
(παλιότερα) 

σιλιόβονα 
(χιλιόχρονα) 

Προφορά: i   πλωζουκιών 
(κατοικιών) 

δαχρεκιών 
(αγροικιών) Τάση οµάδας: 

µικτή Προφορά:  
ουρανικό   ξουθρεκιών 

(γερακιών) 
κλουµφηκιών 
(βαµβακιών) 

(Πίνακας 1) 
 
 

 

                                                
1 Πρόκειται για τον αριθµό εµφανίσεων ανά 260 εκατοµµύρια λέξεις 
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Επίσης κατασκευάστηκαν µη αναγνωρίσιµες ψευδολέξεις που δεν περιέχουν το 
σύµπλεγµα ΣiΦ, προερχόµενες από πολύ αλλαγµένες ψευδολέξεις και των δυο 
τάσεων µε το σύµπλεγµα ΣiΦ. Η τροποποίηση έγινε ως επί το πλείστον µε 
αντικατάσταση του /i/ (ι, ει, οι κλπ) µε άλλο φωνήεν. Για παράδειγµα η λέξη 
«απεργιακές» είχε τροποποιηθεί σε πρώτο στάδιο σε µη αναγνωρίσιµη ψευδολέξη 
µε σύµπλεγµα ΣiΦ: «βεναργιανές» και για τη συγκεκριµένη συνθήκη µετατράπηκε 
σε «βεναργεανές» µε αντικατάσταση του «ι» από το «ε». Το σύνολο των 
ψευδολέξεων συµπληρώθηκε µε µη αναγνωρίσιµες ψευδολέξεις χωρίς το 
σύµπλεγµα ΣiΦ (π.χ. «οκωπτισά»).  

Από το σύνολο των 1.032 ψευδολέξεων που κατασκευάστηκαν 
επιλέχθηκαν 300 µετά από διαδικασία προελέγχου από 10 άτοµα τα οποία δεν 
πήραν µέρος στο κυρίως πείραµα. Ο στόχος ήταν (α) να εξακριβωθεί αν η κάθε 
αναγνωρίσιµη ψευδολέξη (που προέκυψε µετά από λίγες αλλαγές στην πραγµατική 
λέξη) θύµιζε όντως τη λέξη�πηγή και άρα µπορούσε να βοηθήσει την 
ενεργοποίησή της, και (β) να διαπιστωθεί αν κάθε µη αναγνωρίσιµη ψευδολέξη 
(που προέκυψε µετά από πολλές αλλαγές στην πραγµατική λέξη) δε θύµιζε τη 
λέξη�πηγή και άρα δεν µπορούσε να βοηθήσει την ενεργοποίησή της.  

Στα άτοµα δόθηκε η λίστα των 1.032 ψευδολέξεων τυπωµένη σε χαρτί 
µεγέθους Α4 και τους ζητήθηκε να γράψουν δίπλα από κάθε ψευδολέξη την 
αντίστοιχη πραγµατική λέξη που τους θύµιζε. Αν κάποια ψευδολέξη δεν τους 
θύµιζε κάποια πραγµατική λέξη είχαν την επιλογή να αφήσουν το πεδίο απάντησης 
κενό. 

Κάθε λίγο αλλαγµένη ψευδολέξη για την οποία οι γραπτές απαντήσεις και 
των 10 κριτών συνέπιπταν µε την αντίστοιχη λέξη-πηγή από την οποία προήλθε 
έγινε δεκτή. Αντίθετα, απορρίφθηκε κάθε λίγο αλλαγµένη ψευδολέξη στην οποία 
δε δόθηκε απάντηση από όλους (υποθέτοντας ότι η ψευδολέξη δεν ενεργοποίησε 
τη λέξη�πηγή αρκετά ώστε εκείνη να ανακληθεί. Επίσης απορρίφθηκε κάθε 
αναγνωρίσιµη ψευδολέξη στην οποία δεν έδωσαν και οι 10 κριτές ως απάντηση τη 
συγκεκριµένη πραγµατική λέξη από την οποία προήλθε. 

Στην περίπτωση των πολύ αλλαγµένων ψευδολέξεων, κάθε ψευδολέξη για 
την οποία δε δόθηκε καµία πραγµατική λέξη έγινε δεκτή. ∆ηλαδή έγιναν δεκτές 
εκείνες για τις οποίες δεν έδωσε απάντηση κανένας από τους κριτές. Από τη 
διαδικασία του προελέγχου θεωρήθηκαν επίσης κατάλληλες για το πείραµα όσες 
µη αναγνωρίσιµες ψευδολέξεις έλαβαν ως απάντηση µια πραγµατική λέξη 
διαφορετική από τη λέξη�πηγή µόνο από ένα άτοµο.  

Αντίθετα απορρίφθηκε κάθε µη αναγνωρίσιµη ψευδολέξη στην οποία 
δόθηκε ως απάντηση η λέξη-πηγή έστω και από έναν κριτή, θεωρώντας ότι οι 
αλλαγές δεν ήταν αρκετά ισχυρές ώστε να εµποδίσουν την ενεργοποίηση της 
πραγµατικής λέξης-πηγής. Στην ίδια βάση, απορρίφθηκε κάθε ψευδολέξη για την 
οποία δόθηκε ως απάντηση οποιαδήποτε άλλη πραγµατική λέξη (εκτός από τη 
λέξη-πηγή) από δύο ή περισσότερα άτοµα. Στην περίπτωση αυτή, ενδεχοµένως οι 
αλλαγές να ήταν ικανοποιητικές ώστε να εµποδίσουν την ενεργοποίηση της 
συγκεκριµένης πραγµατικής λέξης-πηγής, αλλά υποβοήθησαν την ανάκληση 
κάποιας άλλης γνωστής λέξης. Κάτι τέτοιο δεν µπορούσε να θεωρηθεί τυχαίο αν 
εντοπιζόταν στις απαντήσεις δυο ή και περισσότερων κριτών. 

Οι ψευδολέξεις που πέρασαν µε επιτυχία από τη διαδικασία του προελέγχου 
κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση το είδος τους (µε/χωρίς ΣiΦ), το βαθµό αλλαγής σε 
σχέση µε την πραγµατική λέξη-πηγή (λίγο/πολύ αλλαγµένες), την προφορά της 
πραγµατικής λέξης-πηγής (i / ουρανικό), την τάση οµάδας της πραγµατικής λέξης-
πηγής (i / ουρανικό / µικτή) καθώς και τη συχνότητα της πραγµατικής λέξης�
πηγής (Υψηλή >200 / Χαµηλή < 50).  

Στη συνέχεια επιλέχθηκαν 200 ψευδολέξεις µε το σύµπλεγµα ΣiΦ που 
χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα. Ο αριθµός ψευδολέξεων ανά κατηγορία  φαίνεται 
στον Πίνακα 2: 

 
 
 



Μελέτη ανάγνωσης ορθογραφικά προβλέψιµων και µη προβλέψιµων λέξεων                                           18

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Πίνακας 2) 
 

 
Το σύνολο των 300 λέξεων συµπληρώθηκε µε τις 100 µη αναγνωρίσιµες 
ψευδολέξεις χωρίς το σύµπλεγµα ΣiΦ. Οι 40 κατασκευάστηκαν από πολύ 
αλλαγµένες ψευδολέξεις υψηλής συχνότητας και των δυο τάσεων µε το 
σύµπλεγµα ΣiΦ. Οι υπόλοιπες 60 ήταν µη αναγνωρίσιµες ψευδολέξεις 
προερχόµενες από  πραγµατικές λέξεις χωρίς το σύµπλεγµα ΣiΦ, µε στόχο να 
µειώσουν κάπως τη συχνότητα εµφάνισης του ΣiΦ κατά την πειραµατική 
διαδικασία ώστε να αποτρέψει τους συµµετέχοντες από το να εστιάσουν την 
προσοχή τους σε αυτό. Οι µη αναγνωρίσιµες ψευδολέξεις εξισώθηκαν ανά 
συνθήκη ως προς τον αριθµό των συλλαβών και την πιθανότητα διγραµµάτων 
(δηλαδή τη στατιστική πιθανότητα εµφάνισης σε γραπτά κείµενα των αλληλουχιών 
γραµµάτων που τις απαρτίζουν). 

 
 (Πλήρης κατάλογος των λέξεων µε τις αντίστοιχες ιδιότητές τους παρατίθεται στο παράρτηµα) 

 
 
 
∆ιαδικασία 
 

Η διαδικασία πραγµατοποιήθηκε σε ήσυχο χώρο. Οι 300 ψευδολέξεις 
παρουσιάστηκαν µία-µία σε οθόνη υπολογιστή σε τυχαία και διαφορετική σειρά για 
κάθε υποκείµενο, σε µαύρο φόντο, σε γραµµατοσειρά Arial Greek µεγέθους 20 
άσπρου χρώµατος. Σύντοµο διάλειµµα δινόταν µετά από κάθε 100 αποκρίσεις.  

Οι συµµετέχοντες έλαβαν οδηγίες να διαβάσουν δυνατά και καθαρά στο 
µικρόφωνο τις ψευδολέξεις όσο πιο γρήγορα και αυθόρµητα µπορούσαν, χωρίς να 
διορθώνουν ή να διακόπτουν τις απαντήσεις τους. Όλοι οι συµµετέχοντες 
εκτέλεσαν πρώτα µια σύντοµη διαδικασία εξοικείωσης µε 8 αναγνωρίσιµες 
ψευδολέξεις µε και χωρίς το σύµπλεγµα ΣiΦ. Οι ψευδολέξεις αυτές  δεν 
περιλαµβάνονταν στις 300 ψευδολέξεις του πειράµατος αλλά είχαν επίσης 
επιλεχθεί από τη διαδικασία του προελέγχου ως κατάλληλες. Σκοπός της δοκιµής  
ήταν να εξοικειωθούν οι συµµετέχοντες µε τη διαδικασία πριν παρουσιαστεί το 
υλικό του πειράµατος.  

Οι ψευδολέξεις εµφανίζονταν στο κέντρο της οθόνης υπολογιστή µε χρήση 
του περιβάλλοντος του λογισµικού DMDX (Forster & Forster, 2003). Κάθε λέξη 
εµφανιζόταν για 10 δευτερόλεπτα. Οι αποκρίσεις των συµµετεχόντων 
ηχογραφήθηκαν και οι χρόνοι απόκρισης κατεγράφησαν µε το ίδιο λογισµικό. Η 
ηχογράφηση και η χρονοµέτρηση κάθε απάντησης ξεκινούσε µε την εµφάνιση της 
κάθε λέξης στην οθόνη. Μετά την ολοκλήρωση κάθε απάντησης ο ερευνητής 
προχωρούσε στην επόµενη ψευδολέξη µε το πάτηµα ενός πλήκτρου του 
υπολογιστή, κάτι που σηµατοδοτούσε την παύση της ηχογράφησης και της 
χρονοµέτρησης για τη συγκεκριµένη ψευδολέξη.  
 
 
 

Αναγνωρίσιµες Μη αναγνωρίσιµες 
 Υψηλής 

Συχνότητας
Χαµηλής 
Συχνότητας

Υψηλής 
Συχνότητας

Χαµηλής 
Συχνότητας 

Προφορά: i 10 10 10 10 
Τάση οµάδας: i Προφορά: 

ουρανικό 10 10 10 10 

Προφορά: i 10 10 10 10 Τάση οµάδας: 
ουρανικό Προφορά: 

ουρανικό 10 10 10 10 

Προφορά: i   10 10 Τάση οµάδας: 
µικτή Προφορά: 

ουρανικό   10 10 
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Προεπεξεργασία αποτελεσµάτων 
 

Στην επεξεργασία των ηχογραφηµένων απαντήσεων που ακολούθησε µε τη 
χρήση του λογισµικού Check Vocal (Protopapas, υπό έκδοση), ελέγχθηκαν και 
διορθώθηκαν οι χρόνοι απόκρισης και η ακρίβεια της ανάγνωσης. Απορρίφθηκαν 
ως άκυρες (α) όσες απαντήσεις ήταν εκτός χρονικών ορίων, αυτές στις οποίες οι 
συµµετέχοντες (β) δεν απάντησαν, (γ) ξεκίνησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν την 
ανάγνωση, (δ) ξεκίνησαν αλλά διόρθωσαν την απάντησή τους στην πορεία. 
 
 
Υποθέσεις 
 
 
1. Οι ψευδολέξεις που περιέχουν το σύµπλεγµα ΣiΦ και µοιάζουν µε πραγµατικές 
λέξεις θα διαβαστούν κατ� αναλογία µε τις λέξεις από τις οποίες προήλθαν 
 
   Υποθέτουµε ότι, αν η προφορά βασίζεται σε λεκτική ενεργοποίηση, στην 
ανάγνωση ψευδολέξεων θα ενεργοποιούνται πρότυπα προφοράς από τις λέξεις του 
νοητικού λεξιλογίου. Για παράδειγµα, υποθέτουµε ότι η λέξη «µιχρόβια» θα 
διαβαστεί µε προφορά του i  κατ� αναλογία προς τη λέξη στην οποία µοιάζει, τη 
λέξη�πηγή «µικρόβια» (και όχι κατ� αναλογία προς τη λέξη «καράβια»). 
Συγκρίνοντας τα ποσοστά ανάγνωσης των ψευδολέξεων µε προφορά  όµοια µε την 
προφορά της λέξης�πηγής και τα ποσοστά ανάγνωσης των ψευδολέξεων µε 
αντίθετη προφορά θα διαπιστώσουµε αν όντως οι ψευδολέξεις που µοιάζουν µε 
πραγµατικές λέξεις προφέρονται κατά αναλογία µε αυτές. Υποθέτουµε ότι είτε θα 
ενεργοποιηθούν σε ικανοποιητικό βαθµό οι αντίστοιχες παρόµοιες λεκτικές 
καταχωρίσεις τους στο γνωστό λεξιλόγιο, είτε θα αξιοποιηθεί η στατιστική γνώση 
συνάφειας στην αντιστοιχία υπολεκτικών µονάδων γραµµάτων�ήχων.  
 
2. Οι ψευδολέξεις που περιέχουν το σύµπλεγµα ΣiΦ και µοιάζουν µε πραγµατικές 
λέξεις υψηλής συχνότητας θα διαβαστούν κατ� αναλογία µε αυτές τις λέξεις σε 
µεγαλύτερο ποσοστό και σε µικρότερο χρόνο απ� ότι οι ψευδολέξεις που περιέχουν 
το σύµπλεγµα ΣiΦ και µοιάζουν µε πραγµατικές λέξεις χαµηλής συχνότητας   
 
 Υποθέτουµε ότι οι ψευδολέξεις που θυµίζουν λέξεις υψηλής συχνότητας θα 
διαβαστούν κατ� αναλογία µε αυτές σε µεγαλύτερο ποσοστό και πιο γρήγορα, είτε 
επειδή οι αντίστοιχες πιο συχνές λέξεις ενεργοποιούνται πιο εύκολα και πιο έντονα 
από τις λιγότερο συχνές λέξεις στο νοητικό λεξιλόγιο, είτε επειδή θα αξιοποιηθεί η 
στατιστική γνώση του πόσο συχνές είναι οι αντιστοιχίες υπολεκτικών µονάδων 
σύνδεσης γραµµάτων�ήχων. Για παράδειγµα, η ψευδολέξη «διαφατήρια» που 
προέρχεται από τη λέξη-πηγή «διαβατήρια» µε συχνότητα 1428, είναι πιο πιθανόν 
να διαβαστεί µε προφορά του i (κατ� αναλογία προς τη λέξη στην οποία µοιάζει) 
και πιο γρήγορα απ� ό,τι η ψευδολέξη «αχρωτήρια» που προέρχεται από τη λέξη-
πηγή «ακρωτήρια» µε συχνότητα 16. Συγκρίνοντας τα ποσοστά και τους χρόνους 
ανάγνωσης των αναγνωρίσιµων ψευδολέξεων κατ� αναλογία µε τις λέξεις πηγής 
υψηλής συχνότητας και τα ποσοστά ανάγνωσης των αναγνωρίσιµων ψευδολέξεων 
κατ� αναλογία µε τις λέξεις πηγής χαµηλής συχνότητας θα διαπιστώσουµε αν 
όντως υπάρχει επίδραση της συχνότητας στη λεκτική επεξεργασία.  
 
3. Οι µη αναγνωρίσιµες ψευδολέξεις που δεν περιέχουν το σύµπλεγµα ΣiΦ θα 
διαβαστούν πιο γρήγορα από τις µη αναγνωρίσιµες ψευδολέξεις που περιέχουν το 
ΣiΦ  
 

Υποθέτουµε ότι η ύπαρξη δυο εναλλακτικών προφορών για τις λέξεις που 
δε θυµίζουν πραγµατικές λέξεις και περιέχουν το σύµπλεγµα ΣiΦ θα προκαλέσει 
µεγαλύτερους χρόνους απόκρισης. Αφού το σύµπλεγµα έχει δυο εναλλακτικές 
προφορές, οι λέξεις που το περιέχουν (πχ «βαδουνιότηρα») θα διαβαστούν σε 
µεγαλύτερο χρόνο από αυτές που δεν το περιέχουν (πχ «χρενεότηρα»). Εφόσον 
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δεν υπάρχει πρόσβαση σε λεκτικές πληροφορίες είναι πιθανό να απαιτείται 
περαιτέρω επεξεργασία του ερεθίσµατος ώστε να καθοριστεί αν υπάρχει άλλος 
τρόπος να προφερθεί. Συγκρίνοντας τους χρόνους ανάγνωσης των µη 
αναγνωρίσιµων ψευδολέξεων µε το σύµπλεγµα ΣiΦ και τους χρόνους ανάγνωσης 
των ψευδολέξεων που δεν περιέχουν το σύµπλεγµα ΣiΦ θα διαπιστώσουµε αν 
υπάρχει µεγαλύτερος ανταγωνισµός µεταξύ των εναλλακτικών προφορών. 
Εναλλακτικά ενδέχεται, εάν υπάρχει αµφισηµία στην προφορά των ψευδολέξεων 
που περιέχουν το σύµπλεγµα ΣiΦ, αυτές να απαιτούν περισσότερη επεξεργασία για 
την εφαρµογή δοµικού κανόνα προφοράς.  
 
4. Οι ψευδολέξεις που δε µοιάζουν µε πραγµατικές λέξεις θα διαβαστούν: 

a. Είτε µε βάση κάποιο γενικό κανόνα (ενιαία προφορά των ΣiΦ) 
b. Είτε µε βάση την αναλογία φίλων / εχθρών της οµάδας τους 

 
Υποθέτουµε ότι όταν µια ψευδολέξη δεν ενεργοποιεί αρκετά καµιά 

πραγµατική λέξη, τότε η λεκτική ενεργοποίηση προτύπου προφοράς από 
παρόµοιες λέξεις στο νοητικό λεξικό δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Αντίθετα θα 
έχουµε εναλλακτική προφορά, η οποία µπορεί να δεχθεί επιρροή από την αναλογία 
φίλων / εχθρών της κατηγορίας ή να προκύψει από την εφαρµογή γενικού κανόνα 
προφοράς του i ή ουρανικού συµφώνου. Για παράδειγµα οι µη αναγνωρίσιµες 
ψευδολέξεις τύπου «βαδουνιότηρα» (προέρχεται από τη λέξη «αιωνιότητα») δε 
µοιάζουν αρκετά σε κάποια γνωστή λέξη, εποµένως είτε θα διαβαστούν όλες µε 
τον ίδιο τρόπο (αν εφαρµόζεται κάποιος κανόνας για την προφορά τους) είτε κατ� 
αναλογία µε την τάση προφοράς που επικρατεί στην αντίστοιχη οµάδα για το 
συγκεκριµένο σύµπλεγµα ΣiΦ αν δεν υπάρχει γενικός κανόνας.  
 
5. Αν δεν υπάρχει γενικός κανόνας προφοράς των ΣiΦ, τότε οι ψευδολέξεις 
που δε µοιάζουν µε πραγµατικές λέξεις και ανήκουν σε οµάδες µικτής τάσης θα 
διαβαστούν επηρεαζόµενες είτε από το πλήθος των λέξεων της οµάδας (µε το ίδιο 
ΣiΦ) είτε από τις συχνότερες λέξεις της οµάδας  
 

Υποθέτουµε ότι αν µια µη αναγνωρίσιµη ψευδολέξη δεν ενεργοποιεί αρκετά 
καµιά πραγµατική λέξη, ώστε να διαβαστεί κατ� αναλογία µε αυτή, τότε η προφορά 
της µπορεί να εξαρτάται από την αναλογία φίλων / εχθρών της οµάδας (λέξεων µε 
το ίδιο ΣiΦ). Για τις ψευδολέξεις που προέρχονται από οµάδες λέξεων µικτής τάσης  
θα εξετάσουµε αν η προφορά που θα επικρατήσει σε µεγαλύτερο ποσοστό θα είναι 
αυτή που θα ακολουθήσει το πρότυπο προφοράς των περισσότερων πραγµατικών 
λέξεων στην οµάδα ή αν η προφορά που θα επικρατήσει σε µεγαλύτερο ποσοστό 
θα είναι αυτή που θα ακολουθήσει το πρότυπο προφοράς των συχνότερων 
πραγµατικών λέξεων στην οµάδα. Για παράδειγµα στην οµάδα λέξεων που 
περιέχουν το σύµπλεγµα «-νιώ» στο τέλος της λέξης, η προφορά ουρανικού 
κυριαρχεί στις περισσότερες λέξεις: γονιών, γειτονιών, κανονιών, στεφανιών, 
σχοινιών, χελιδονιών, βαγονιών, δελφινιών. Αντίθετα, η προφορά του i κυριαρχεί 
στις συχνότερες λέξεις: ταινιών, συµφωνιών, κοινωνιών. Εποµένως θα εξετάσουµε 
το πώς θα προφερθούν ψευδολέξεις σαν τη «ζουρηπλενιών» που προέκυψε από τη 
λέξη «δολοφονιών» (προφορά i) και σαν την ψευδολέξη «φρωσανιών» που 
προέκυψε από τη λέξη «λιµανιών» (προφορά ουρανικού συµφώνου).  
 
 
Στατιστική ανάλυση 
 

Όλες οι αναλύσεις διακύµανσης (ANOVA) έγιναν δύο φορές, µία µε τυχαία 
µεταβλητή τα άτοµα (ανάλυση by subjects, υπολογίζοντας το µέσο όρο όλων των 
ψευδολέξεων των αντίστοιχων συνθηκών) που θα συµβολίζεται µε F1, και µία µε 
τυχαία µεταβλητή τα στοιχεία-ψευδολέξεις (ανάλυση by items, υπολογίζοντας το 
µέσο όρο όλων των ατόµων στις αντίστοιχες συνθήκες) που θα συµβολίζεται µε F2. 
Μια διαφορά θα θεωρείται στατιστικά σηµαντική όταν οι αντίστοιχες πιθανότητες 
είναι και οι δύο µικρότερες από τη συµβατική οριακή τιµή α=0.05. 



Μελέτη ανάγνωσης ορθογραφικά προβλέψιµων και µη προβλέψιµων λέξεων                                           21

 
Αποτελέσµατα και συζήτηση 
 
 
Υπόθεση 1: Σύγκριση ποσοστών ανάγνωσης αναγνωρίσιµων ψευδολέξεων µε το 
σύµπλεγµα ΣiΦ κατά αναλογία προς τις αντίστοιχες λέξεις από τις οποίες 
προήλθαν, ανάλογα µε την προφορά της λέξης-πηγής (i / ουρανικό) και την τάση 
οµάδας της κάθε κατηγορίας ΣiΦ (i / ουρανικό).  
 

Η ανάλυση διακύµανσης των ποσοστών ανάγνωσης των ψευδολέξεων κατ� 
αναλογία προς τις αντίστοιχες λέξεις από τις οποίες προήλθαν έδειξε ότι υπάρχει 
σηµαντική επίδραση της προφοράς της λέξης-πηγής (F1(1,39) = 1.710,05, p = 
0,001, η2 = 0,978 και F2(1,78) = 141,78, p = 0,001, η2 = 0,645). Η προφορά του i 
επικράτησε στις ψευδολέξεις που µοιάζουν µε λέξεις στις οποίες το i προφέρεται 
(M=79,53, SD=12,34) ενώ στις ψευδολέξεις που µοιάζουν µε λέξεις που 
προφέρεται ουρανικό σύµφωνο, το ποσοστό λέξεων µε προφορά του i ήταν µικρό 
(M=19,80, SD=9,99). 

∆εν παρατηρήθηκε διαφορά στα ποσοστά ανάγνωσης κατ� αναλογία προς 
τις λέξεις πηγής µεταξύ των ψευδολέξεων από λέξεις µε προφορά του i και αυτών 
από λέξεις µε ουρανικό (F1(1,39) = 0,001, p = 0,970, η2 = 0,000, F2(1,78) = 0,01, 
p = 0,976, η2 = 0,000).  Οι ψευδολέξεις που προήλθαν από λέξεις µε προφορά 
του i διαβάστηκαν κατ� αναλογία µε τις λέξεις-πηγής σε ποσοστό 79,53%. Οι 
ψευδολέξεις που προήλθαν από λέξεις µε προφορά ουρανικού συµφώνου 
διαβάστηκαν κατ� αναλογία µε τις λέξεις-πηγής σε ποσοστό 79,50%. [Σχήµα 1α]. 
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Τα ποσοστά ανάγνωσης κατ� αναλογία διέφεραν (F1(1,39) = 458,50, p = 

0,001, η2 = 0,922, F2(1,78) = 13,66, p = 0,001 , η2 = 0,149) µεταξύ των λέξεων 
στις οποίες προφορά λέξης και τάση οµάδας συµπίπτουν (M=88,15, SD=13,89) 
και αυτών που η προφορά της λέξης είναι αντίθετη από την τάση οµάδας 
(M=71,05, SD=25,85) [Σχήµα 1β]. 

Η οµοιότητα των ψευδολέξεων µε πραγµατικές λέξεις βρέθηκε να επηρεάζει 
σε µεγάλο βαθµό την προφορά του συµπλέγµατος ΣiΦ, επιβεβαιώνοντας τη 
διαθεσιµότητα και την αξιοποίηση των λεκτικών πληροφοριών. Η σηµασία και ο 
βαθµός επιρροής των λεκτικών πληροφοριών ήταν ανιχνεύσιµα µε τη χρήση 
ψευδολέξεων: αν δεν υπήρχε ενεργοποίηση µε βάση την οµοιότητα, η ανάγνωση 
των ψευδολέξεων δε θα επηρεαζόταν από τον τρόπο ανάγνωσης των πραγµατικών 
λέξεων πηγής.   
 Ενδιαφέρον παρουσιάζει όµως το γεγονός ότι, όταν η προφορά της λέξης 
και η τάση οµάδας συµπίπτουν, τα ποσοστά προφοράς κατ� αναλογία ήταν 
µεγαλύτερα απ� ότι όταν προφορά λέξης και τάση οµάδας διέφεραν. Οι θεωρίες της 
αναλογίας θα µπορούσαν να ερµηνεύσουν το αποτέλεσµα προτείνοντας την άποψη 
ότι η ανάγνωση δε βασίζεται αποκλειστικά σε λεκτικές πληροφορίες σε επίπεδο 
ολόκληρων λέξεων -αφού δεν υπάρχουν αποθηκευµένες λέξεις στο φωνολογικό 
λεξικό- αλλά αξιοποιεί και τη γνώση στατιστικών ιδιοτήτων των λέξεων και των 
οµάδων στις οποίες ανήκουν.      
 
 
Υπόθεση 2α: Σύγκριση ποσοστών ανάγνωσης αναγνωρίσιµων ψευδολέξεων µε το 
σύµπλεγµα ΣiΦ κατά αναλογία µε τις αντίστοιχες λέξεις από τις οποίες προήλθαν, 
ανάλογα µε την προφορά της λέξης-πηγής (i/ουρανικό) και τη συχνότητας της 
λέξης-πηγής (χαµηλή / υψηλή). 
 

Η ανάλυση διακύµανσης των ποσοστών ανάγνωσης ψευδολέξεων κατ� 
αναλογία µε τις λέξεις-πηγής µεταξύ αυτών που προήλθαν από λέξεις υψηλής και 
χαµηλής συχνότητας έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική επίδραση της 
συχνότητας της λέξης-πηγής (F1(1,39) = 12,928, p = 0,001, η2 = 0,249, F2(1,78) = 
0,591, p = 0,445, η2 = 0,00). Οι ψευδολέξεις που προήλθαν από λέξεις υψηλής 
συχνότητας µε προφορά του i διαβάστηκαν κατ� αναλογία µε τις λέξεις-πηγής σε 
ποσοστό 81,75%. Οι ψευδολέξεις που προήλθαν από λέξεις χαµηλής συχνότητας 
µε προφορά του i διαβάστηκαν κατ� αναλογία µε τις λέξεις-πηγής σε ποσοστό 

Σχήµα 1β 
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81,3%. Οι ψευδολέξεις που προήλθαν από λέξεις υψηλής συχνότητας µε προφορά 
ουρανικού συµφώνου διαβάστηκαν κατ� αναλογία µε τις λέξεις-πηγής σε ποσοστό 
77,25%. Τέλος, οι ψευδολέξεις που προήλθαν από λέξεις χαµηλής συχνότητας µε 
προφορά ουρανικού συµφώνου διαβάστηκαν κατ� αναλογία µε τις λέξεις-πηγής σε 
ποσοστό 78%. [Σχήµα 2α]. ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση 
προφοράς λέξης × συχνότητας λέξης. 

 
 

                                                                                                                               
 
 

 
Υπόθεση 2β: Σύγκριση χρόνων ανάγνωσης αναγνωρίσιµων ψευδολέξεων µε το 
σύµπλεγµα ΣiΦ κατά αναλογία µε τις αντίστοιχες λέξεις από τις οποίες προήλθαν, 
ανάλογα µε την προφορά της λέξης-πηγής (i/ουρανικό) και τη συχνότητας της 
λέξης-πηγής (χαµηλή / υψηλή). 
 

Η ανάλυση διακύµανσης των χρόνων ανάγνωσης των αναγνωρίσιµων 
ψευδολέξεων κατ� αναλογία προς τις λέξεις-πηγής έδειξε ότι δεν υπάρχει 
σηµαντική επίδραση της συχνότητας της λέξης-πηγής (F1(1,39) = 0,987, p = 
0,327, η2 = 0,025, F2(1,72) = 0,052, p = 0,821, η2 = 0,001). Οι ψευδολέξεις που 
προήλθαν από λέξεις υψηλής συχνότητας µε προφορά του i διαβάστηκαν κατ� 
αναλογία µε τις λέξεις πηγής κατά µέσο όρο σε χρόνο 792,79 ms (SD=82,68). Οι 
ψευδολέξεις που προήλθαν από λέξεις χαµηλής συχνότητας µε προφορά του i 
διαβάστηκαν κατ� αναλογία µε τις λέξεις πηγής κατά µέσο όρο σε χρόνο 829,71 ms 
(SD=76,51). Οι ψευδολέξεις που προήλθαν από λέξεις υψηλής συχνότητας µε 
προφορά ουρανικού συµφώνου διαβάστηκαν κατ� αναλογία µε τις λέξεις πηγής 
κατά µέσο όρο σε χρόνο 783,68 ms (SD=89,69). Οι ψευδολέξεις που προήλθαν 
από λέξεις χαµηλής συχνότητας µε προφορά ουρανικού συµφώνου διαβάστηκαν 
κατ� αναλογία µε τις λέξεις πηγής κατά µέσο όρο σε χρόνο 755,20 ms 
(SD=83,32).  

Σχήµα  2α 
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∆ε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική επίδραση της συχνότητας (ούτε 

αλληλεπίδραση προφοράς λέξης × συχνότητας λέξης) ούτε στα ποσοστά 
προφοράς κατ� αναλογία, ούτε στους αντίστοιχους χρόνους απόκρισης.  
Φαίνεται ότι η ανάγνωση στη βάση της οµοιότητας µε συγκεκριµένες λέξεις ήταν 
ίδια και για τις λέξεις υψηλής και για τις λέξεις χαµηλής συχνότητας.  

  
Υπόθεση 3: Σύγκριση χρόνων ανάγνωσης µη αναγνωρίσιµων ψευδολέξεων που 
περιείχαν το σύµπλεγµα ΣiΦ και λέξεων που δεν το περιείχαν, ανάλογα µε την 
προφορά της λέξης-πηγής (i / ουρανικό).  
 
        Η ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι υπάρχει σηµαντική επίδραση του είδους 
των λέξεων (ΣiΦ / µη ΣiΦ) στους χρόνους ανάγνωσης (F1(1,39) = 19,195, p = 
0,001, η2 = 0,330, F2(1,75) = 4,355, p = 0,038 < 0,05, η2 = 0,054). Οι 
ψευδολέξεις που δεν περιείχαν ΣiΦ διαβάστηκαν γενικά σε µεγαλύτερο χρόνο 
(M=912,73, SD=94,08) σε σχέση µε τις ψευδολέξεις που περιείχαν ΣiΦ 
(M=871,58, SD=90,57). 
        Υπάρχει επίσης σηµαντική επίδραση της προφοράς των λέξεων στους 
χρόνους ανάγνωσης. Σηµειώθηκε διαφορά στους χρόνους ανάγνωσης (F1(1,39) = 
6,176, p = 0,017 < 0,05, η2 = 0,679, F2(1,75) = 36,977, p = 0,001 < 0,05, η2 = 
0,330) µεταξύ των ψευδολέξεων µε ΣiΦ µε προφορά του i (µέσος όρος χρόνου 
ανάγνωσης: 913,82 ms) και των ψευδολέξεων µε ΣiΦ µε προφορά ουρανικού 
συµφώνου (µέσος όρος χρόνου ανάγνωσης: 842,71 ms). Επίσης βρέθηκε διαφορά 
(F1(1,39) = 9,132, p = 0,032 < 0,05, η2 = 0,351, F2(1,75) = 6,779, p = 0,013 < 
0,05, η2 = 0,498) µεταξύ των ψευδολέξεων µε ΣiΦ µε προφορά ουρανικού (µέσος 
όρος χρόνου ανάγνωσης: 842,71 ms) και των ψευδολέξεων χωρίς ΣiΦ (µέσος 
όρος χρόνου ανάγνωσης: 912,73 ms) οι οποίες είχαν µια συλλαβή παραπάνω. ∆ε 
βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στους χρόνους ανάγνωσης (F1(1,39) = 
12,467, p = 0,001 < 0,05, η2 = 0,245, F2(1,75) = 0,002, p = 0,967 > 0,05, η2 = 
0,000) µεταξύ των ψευδολέξεων µε ΣiΦ µε προφορά του i και των ψευδολέξεων 
χωρίς ΣiΦ, οι οποίες είχαν ίδιο αριθµό συλλαβών [Σχήµα 3].  

Σχήµα 2β 
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 Υπόθεση 4: Σύγκριση ποσοστών ανάγνωσης µε προφορά i ή ουρανικού συµφώνου 
για µη αναγνωρίσιµες ψευδολέξεις, ανάλογα µε την τάση οµάδας των λέξεων-
πηγής   

Η ανάλυση διακύµανσης ποσοστών ανάγνωσης µε i (2 τάσεις οµάδας × 2 
προφορές λέξης-πηγής) έδειξε ότι υπάρχει σηµαντική επίδραση της τάσης οµάδας 
της λέξης-πηγής (F1(1,39) = 242,25, p = 0,001, η2 = 0,861, F2(1,76) = 33,50, p = 
0,001, η2 = 0,306). ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική επίδραση της προφοράς της 
αρχικής λέξης (F1(1,39) = 0,334, p = 0,566, η2 = 0,090, F2(1,76) = 0,679, p = 
0,413, η2 = 0,029). Οι ψευδολέξεις στις οποίες η τάση οµάδας υποστηρίζει την 
προφορά του i διαβάστηκαν µε i σε µεγάλο ποσοστό όταν η προφορά της λέξης-
πηγής ήταν i (M=77,00, SD=19,30) και όταν η προφορά της λέξης-πηγής ήταν 
ουρανικό σύµφωνο (M=52,05, SD=35,75). Επίσης, οι λέξεις στις οποίες η τάση 
οµάδας υποστηρίζει προφορά ουρανικού συµφώνου, διαβάστηκαν µε προφορά του 
i σε µικρό ποσοστό, όταν η προφορά της λέξης-πηγής ήταν i (M=34,62, 
SD=21,25) και όταν η προφορά της λέξης-πηγής ήταν ουρανικό (M=26,25, 
SD=13,13) [Σχήµα 4]. ∆ε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση 
προφοράς λέξης × τάσης οµάδας.  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήµα 3 

Σχήµα 4 
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Από την ανάλυση δεν προκύπτει η ύπαρξη κανόνα, καθώς οι µη 
αναγνωρίσιµες λέξεις µε το σύµπλεγµα ΣiΦ δε διαβάστηκαν όλες µε τον ίδιο τρόπο 
όπως θα προέβλεπε η υπόθεση ύπαρξης κανόνα. Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή, 
κάθε µη αναγνωρίσιµη λέξη θα έπρεπε να προφερθεί κατόπιν εφαρµογής ενός 
κανόνα µετατροπής γραφηµάτων σε φωνήµατα. Αντίθετα φαίνεται ότι οι λέξεις 
διαβάστηκαν επηρεαζόµενες από την αναλογία φίλων / εχθρών της οµάδας τους 
αξιοποιώντας τις πιθανότητες και τον αριθµό εµφάνισης των γνωστών συνδέσεων 
ορθογραφίας�φωνολογίας, κάτι που είναι συµβατό µε τη θεωρία µονού 
µηχανισµού. 

 
 
 

Υπόθεση 5: Σύγκριση ποσοστών ανάγνωσης λίγο αλλαγµένων ψευδολέξεων 
οµάδων µικτής τάσης µε επιρροή από παρόµοιες λέξεις 
 
 

Η ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι υπάρχει σηµαντική επίδραση της τάσης 
οµάδας ανά Ν της λέξης-πηγής F1(1,38) = 5,471, p = 0,025, η2 = 0,196, F2(1,38) = 
5,471, p = 0,025 < 0,05, η2 = 0,196), καθώς ο µέσος όρος των λέξεων που 
επηρεάστηκαν από την τάση οµάδας ανά Ν ήταν µεγαλύτερος (M=58,81, 
SD=27,23) από το µέσο όρο των λέξεων που προφέρθηκε µε επιρροή από την 
τάση οµάδας ανά F (M=39,02, SD=25,61) [Σχήµα 5]. 

 
 

                                                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Από τα αποτελέσµατα διαφαίνεται επιρροή της τάσης οµάδας µε βάση τις 

αριθµητικά κυρίαρχες παρόµοιες λέξεις και όχι επιρροή από τις πιο συχνές της κάθε 
κατηγορίας.  
 
 
 

Σχήµα 5 
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Συµπεράσµατα 
 
 

Τα αποτελέσµατα των συγκρίσεων δεν είναι συµβατά µε την ύπαρξη κανόνα 
για την προφορά του συµπλέγµατος ΣiΦ. Αντίθετα, φαίνεται πως η ανάγνωση του 
συµπλέγµατος ΣiΦ γίνεται κατ� αναλογία προς παρόµοια στοιχεία όχι σε επίπεδο 
λέξεων, αλλά µε συνδυασµένη επιρροή των στατιστικών ιδιοτήτων του λεξιλογίου. 
Στην περίπτωση ανάγνωσης των αναγνωρίσιµων ψευδολέξεων υποθέσαµε τη 
διαθεσιµότητα και την αξιοποίηση των λεκτικών πληροφοριών από το γνωστό 
λεξιλόγιο. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώθηκε, αφού οι αναγνωρίσιµες ψευδολέξεις 
διαβάστηκαν σε µεγάλο ποσοστό κατ� αναλογία προς τις αρχικές πραγµατικές 
λέξεις από τις οποίες προήλθαν. Όταν η προφορά της λέξης-πηγής ταυτιζόταν µε 
την τάση της οµάδας, τα ποσοστά προφοράς κατ� αναλογία ήταν µεγαλύτερα απ� 
ότι όταν η προφορά της λέξης και η τάση οµάδας διέφεραν. Προκύπτει συνεπώς 
µια συνολική επιρροή του λεξιλογίου µε µεγαλύτερη την επίδραση της τάσης 
οµάδας απ� ότι της λέξης καθώς η ανάγνωση κατ� αναλογία δεν παρατηρήθηκε 
αποκλειστικά σε επίπεδο λέξης.  

Στην περίπτωση των µη αναγνωρίσιµων ψευδολέξεων όπου λεκτικές 
πληροφορίες από γνωστές παρόµοιες λέξεις δεν είναι άµεσα προσβάσιµες, 
παρατηρήθηκε η ίδια αξιοποίηση της γνώσης στατιστικών ιδιοτήτων των λέξεων 
και των οµάδων στις οποίες ανήκουν. Οι µη αναγνωρίσιµες ψευδολέξεις µε το 
σύµπλεγµα ΣiΦ δε διαβάστηκαν όλες µε τον ίδιο τρόπο όπως θα προέβλεπε µια 
θεωρία που θα περιελάµβανε κανόνα προφοράς για τα ΣiΦ. Αντίθετα φαίνεται ότι 
οι ψευδολέξεις διαβάστηκαν επηρεαζόµενες από την αναλογία φίλων / εχθρών της 
οµάδας τους αξιοποιώντας τη γνώση σχετικά µε τις πιθανότητες και τον αριθµό 
εµφάνισης των γνωστών συνδέσεων ορθογραφίας � φωνολογίας.   

Για τις µη αναγνωρίσιµες ψευδολέξεις που προέρχονται από λέξεις οµάδων 
µικτής τάσης, η ανάγνωση επηρεάστηκε από την τάση οµάδας µε βάση τον αριθµό 
των λέξεων της οµάδας και όχι των πιο συχνών λέξεων της οµάδας. Το 
αποτέλεσµα θα µπορούσε να εξηγηθεί στα πλαίσια των µοντέλων µονού δρόµου µε 
βάση τη µη λεκτική σύνθεση προφοράς στη βάση συνδυασµένης επιρροής όλων 
των γνωστών συνδέσεων ορθογραφίας � φωνολογίας, µε τις συνδέσεις που 
µοιάζουν περισσότερο στο εισερχόµενο ερέθισµα να έχουν τη µεγαλύτερη επιρροή, 
ειδικά αν είναι πολλές σε αριθµό. Ο µεγάλος αριθµός λέξεων µε παρόµοια 
χαρακτηριστικά προκάλεσε ενδεχοµένως όµοιους τρόπους ενεργοποίησης καθώς 
αυτοί βασίζονται σε παρόµοια ισχυρές συνδέσεις και αντιστοιχίες. Η οµοιότητα 
στην ισχύ των σχέσεων προτείνει ένα πιθανό µηχανισµό που εξηγεί τη θετική 
επίδραση των λέξεων από οµάδες µεγάλου πληθυσµού επειδή οι σχετικές 
συνδέσεις θα έχουν ισχυροποιηθεί από τις πολλαπλές διαδικασίες µάθησης.               

Όσον αφορά στην επίδραση της συχνότητας των λέξεων, δεν προέκυψε 
πλεονέκτηµα στην επεξεργασία και την ανάγνωση των ψευδολέξεων που 
προήλθαν από λέξεις υψηλής συχνότητας σε σχέση µε τις αντίστοιχες χαµηλής 
ούτε στα ποσοστά προφοράς κατ� αναλογία, ούτε στους αντίστοιχους χρόνους 
απόκρισης. Φαίνεται ότι η ανάγνωση στη βάση της οµοιότητας ήταν εξίσου ισχυρή 
και για τις δυο κατηγορίες λέξεων, κάτι που θα µπορούσε να διερευνηθεί 
περαιτέρω.  
 Σχετικά µε τις πιθανές διαφορές στην επεξεργασία των ψευδολέξεων που 
περιείχαν το σύµπλεγµα ΣiΦ και αυτών που δεν το περιείχαν, προέκυψαν 
µικρότεροι χρόνοι µόνο για τις λέξεις µε προφορά ουρανικού συµφώνου. Αυτό 
ίσως οφείλεται σε διαφορά στον αριθµό συλλαβών, καθώς η προφορά ουρανικού 
συνεπάγεται µια συλλαβή λιγότερη σε σχέση µε την προφορά του i (και µε τις 
λέξεις χωρίς ΣiΦ). Αν το σύµπλεγµα ΣiΦ αποτελούσε ειδική περίπτωση 
ενδεχοµένως να δικαιολογούνταν µεγαλύτεροι χρόνοι επεξεργασίας και απόκρισης 
για τις λέξεις που το περιέχουν. Από τα αποτελέσµατα δεν υποστηρίζεται µια τέτοια 
υπόθεση. Αντίθετα φαίνεται ότι η διαδικασία της ανάγνωσης γίνεται βάσει λεκτικών 
και υπολεκτικών οµοιοτήτων και κανονικοτήτων τόσο για τις περιπτώσεις ΣiΦ όσο 
και για τις περιπτώσεις µε µοναδικό τρόπο ανάγνωσης.  
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Φαίνεται λοιπόν ότι η επίδραση των παρόµοιων λέξεων στην ανάγνωση 
προκαλείται περισσότερο εξαιτίας της συνάφειας στην αντιστοιχία γραφηµάτων � 
φωνηµάτων (Plaut et al, 1996) παρά στη βάση αναλογιών σε επίπεδο λέξης από το 
γνωστό λεξιλόγιο. Στις διαδικασίες του πειράµατος η ανάγνωση κατ� αναλογία 
προκύπτει ως µη λεκτική σύνθεση προφοράς µε υποστήριξη από αντιστοιχίες 
υπολεκτικών µονάδων. Με δεδοµένο ότι κάτι τέτοιο µπορεί να ερµηνευθεί στο 
γενικότερο πλαίσιο της θεωρίας της Παράλληλης Κατανεµηµένης Επεξεργασίας, η 
υλοποίηση σχετικού συνδετιστικού µοντέλου αλλά και η περαιτέρω διερεύνηση µε 
τη χρήση πραγµατικών λέξεων αντί ψευδολέξεων θα έδιναν περισσότερα στοιχεία 
ώστε να ερµηνευτούν τα παραπάνω ευρήµατα και να διαπιστωθεί αν η ανάγνωση 
χαρακτηρίζεται από αλληλεπιδραστικές και επηρεαζόµενες από γενικά πλαίσια 
ιδιότητες χωρίς την αναγκαιότητα εφαρµογής κανόνων.   
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Παράρτηµα 
 
Οι λέξεις που χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα µε τις αντίστοιχες λέξεις-πηγής, τη συχνότητά 
τους (πλήθος εµφανίσεων ανά 260 εκατοµµύρια), την προφορά τους, την τάση προφοράς 
της οµάδας ΣiΦ στην οποία ανήκουν και την αναλογία φίλων/εχθρών (i/ουρανικό) ανά 
συχνότητα F και ανά αριθµό λέξεων Ν.  
 

 Ψευδολέξεις Λέξεις Συχνότητα Προφορά Τάση 
οµάδας F i/ουρ. N i/ουρ. 

µιχρόβια µικρόβια 670 4,3 4,4 
ζωσίβια σωσίβια 261 4,3 4,4 
αδιόρεστοι αδιόριστοι 687 9,3 6,2 
φροθεσµιών προθεσµιών 1265 27,7 2,5 
διαφατήρια διαβατήρια 1428 4,2 3,6 
εσθιατόριο εστιατόριο 2851 43,0 10,1 
αρθηριών αρτηριών 1240 8,7 2,2 
βυµνάσια γυµνάσια 2175 35,5 6,1 
φαυµάσιες θαυµάσιες 351 21,4 13,2 

Λί
γε
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

αργοστάσιο εργοστάσιο 10038 

i i 

20,9 7,4 
τιµολόχια τιµολόγια 6912 0,01 0,2 
ολγιάζει οργιάζει 409 0,1 0,0 
εφισκιάσει επισκιάσει 180 0,2 0,2 
σκολιάσει σχολιάσει 7639 0,2 0,1 
εθλιότητα αθλιότητα 898 0,2 0,4 
αγκαινιάζει εγκαινιάζει 1053 0,2 0,2 
αιωνιόθητα αιωνιότητα 501 0,5 0,3 
εφιτόπια επιτόπια 529 0,2 0,5 

αποθροπιασµό αποτροπιασµό 748 0,2 0,5 

Λί
γε
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

αφιάλτη εφιάλτη 1660 

i ουρανικό 

0,5 0,5 
χαράβια καράβια 1111 4,3 4,4 
νολύβια µολύβια 187 4,3 4,4 
ραδιόφανο ραδιόφωνο 3966 9,3 6,2 
χληρονοµιών κληρονοµιών 870 27,7 2,5 
µοµαστήρια µοναστήρια 827 4,2 3,6 
χαινούριο καινούριο 3573 43,0 10,1 
ασθεριών αστεριών 265 8,7 2,2 
ξερενήσια ξερονήσια 260 35,5 6,1 
απτακόσιες επτακόσιες 312 21,4 13,2 

Λί
γε
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

νοσχαρίσιο µοσχαρίσιο 212 

ουρανικό i 

20,9 7,4 
καιµούργια καινούργια 4859 0,01 0,2 

ρωτοµαγιάτικη καταλαγιάσει 214 0,1 0,0 
µοικιάσει νοικιάσει 495 0,2 0,2 
ακαλιάσει αγκαλιάσει 664 0,2 0,1 
φαλιότερα παλιότερα 3066 0,2 0,4 
ψαφνιάζει ξαφνιάζει 257 0,2 0,2 

παλαπονιόταν παραπονιόταν 110 0,5 0,3 
θερτίπια τερτίπια 810 0,2 0,5 

χειροπιασθό χειροπιαστό 298 0,2 0,5 

Λί
γε
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

συµµεφιάσει συννεφιάσει 388 

ουρανικό ουρανικό 

0,5 0,5 
πλοχρόβια µικρόβια 670 4,3 4,4 
χλοσκίβια σωσίβια 261 4,3 4,4 
χλωδιόρατοι αδιόριστοι 687 9,3 6,2 Π

ολ
λέ
ς 

αλ
λα
γέ
ς 

τηπωσµιών προθεσµιών 1265 

i i 

27,7 2,5 
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πωγκλοζήρια διαβατήρια 1428 4,2 3,6 
λυζοχτωκόριο εστιατόριο 2851 43,0 10,1 
χεθηριών αρτηριών 1240 8,7 2,2 
θραξάσια γυµνάσια 2175 35,5 6,1 
λευµέσιες θαυµάσιες 351 21,4 13,2 

 

δαµοφλάσιο εργοστάσιο 10038 

  

20,9 7,4 
θωγκηρέγια τιµολόγια 6912 0,01 0,2 
φελιργιάζει οργιάζει 409 0,1 0,0 
ηφρησκιάσει επισκιάσει 180 0,2 0,2 
τρολιάσει σχολιάσει 7639 0,2 0,1 
κραλιόροτα αθλιότητα 898 0,2 0,4 
πλιλαινιάζει εγκαινιάζει 1053 0,2 0,2 
βαδουνιότηρα αιωνιότητα 501 0,5 0,3 
τροιξόπια επιτόπια 529 0,2 0,5 

χλειρειδοπιαντό αποτροπιασµό 748 0,2 0,5 

Π
ολ
λέ
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

κρεφιάστη εφιάλτη 1660 

i ουρανικό 

0,5 0,5 
γωρεµπιάνα Ολυµπιάδα 7260 10,1 0,4 
τοιαύλε τοιαύτα 766 0,1 2,3 

κρηπενιώδεις αγωνιώδεις 243 1,9 0,3 
ζουρηπλενιών δολοφονιών 696 1,9 0,3 
µωζουστονιών γενοκτονιών 51 1,9 0,3 
θουζοµιακή προνοµιακή 807 0,2 3,7 
ψουφλέµια παγκόσµια 20348 0,2 3,7 
δρητσέµια πολέµια 16 0,2 3,7 
σκιώφλης σκιώδης 260 2,7 0,4 
πλωζουκιών κατοικιών 3427 2,7 0,4 
ψηκεροζήδειες εγκυκλοπαίδειες 113 0,0 2,0 

Π
ολ
λέ
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

κλήγιες πλάγιες 172 

i µικτή 

2,4 0,5 
ξεζάβια καράβια 1111 4,3 4,4 
κρηκύβια µολύβια 187 4,3 4,4 
κουδιόφυρο ραδιόφωνο 3966 9,3 6,2 
δογκιφοµιών κληρονοµιών 870 27,7 2,5 
φλοπαδήρια µοναστήρια 827 4,2 3,6 
ρωξούριο καινούριο 3573 43,0 10,1 
δησοριών αστεριών 265 8,7 2,2 
χλαφοβήσια ξερονήσια 260 35,5 6,1 
χηθανόσιες επτακόσιες 312 21,4 13,2 

Π
ολ
λέ
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

γκρετσαρίσιο µοσχαρίσιο 212 

ουρανικό i 

20,9 7,4 
δρωνούργια καινούργια 4859 0,01 0,2 
θασοπεγιάτινη καταλαγιάσει 214 0,1 0,0 
χωκιάσει νοικιάσει 495 0,2 0,2 
σοναλιάσει αγκαλιάσει 664 0,2 0,1 
γκαλιόσερα παλιότερα 3066 0,2 0,4 
σπρανιάζει ξαφνιάζει 257 0,2 0,2 

ρουντοβονιόταν παραπονιόταν 110 0,5 0,3 
νωλίπια τερτίπια 810 0,2 0,5 

τρωξοπιατρό χειροπιαστό 298 0,2 0,5 

Π
ολ
λέ
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

τωγγεφιάσει συννεφιάσει 388 

ουρανικό ουρανικό 

0,5 0,5 
λωβιετωνές σοβιετικές 554 0,4 2,2 
ζούτοια τέτοια 42846 0,1 2,3 

χλουζανιώτει µετανιώσει 310 1,9 0,3 Π
ολ
λέ
ς 

αλ
λα
γέ
ς 

φρωσανιών λιµανιών 1208 

ουρανικό µικτή 

1,9 0,3 
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θρηγκάµια κοστούµια 3504 0,2 3,7 
ξουθρεκιών γερακιών 210 2,7 0,4 
τζέδειες άδειες 7194 0,0 2,0 

χουτωφεθιών παραµυθιών 268 4,8 0,4 
δυόντεξο δυόµισι 1985 0,4 4,0 

 

ντρωζήγιες καινούργιες 1069 

  

2,4 0,5 
εζωλέµβια εξωλέµβια 16 4,3 4,4 
µαχρόβια µακρόβια 28 4,3 4,4 

εγκαρδιόθητα εγκαρδιότητα 84 9,3 6,2 
τριχυµιών τρικυµιών 7 27,7 2,5 
αχρωτήρια ακρωτήρια 16 4,2 3,6 
υφοχόνδριο υποχόνδριο 44 43,0 10,1 
χαρχαριών καρχαριών 36 8,7 2,2 
τεσπέσια θεσπέσια 35 35,5 6,1 
εφροδίσιες αφροδίσιες 9 21,4 13,2 

Λί
γε
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

υφογλώσσιο υπογλώσσιο 29 

i i 

20,9 7,4 
λεσιλόγια λεξιλόγια 4 0,01 0,2 

εψυγιάνθηκαν εξυγιάνθηκαν 14 0,1 0,0 
εµοικιάστριας ενοικιάστριας 5 0,2 0,2 
εµφολιάσει εµβολιάσει 17 0,2 0,1 
χυλιόµενα κυλιόµενα 48 0,2 0,4 
εψιχνιάζει εξιχνιάζει 8 0,2 0,2 
γωνιόµεθρο γωνιόµετρο 5 0,5 0,3 
στεθοσκόπια στηθοσκόπια 3 0,2 0,5 
εστραπιαίο θερµοκηπιακή 7 0,2 0,5 

Λί
γε
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

ανταφιάσει ενταφιάσει 30 

i ουρανικό 

0,5 0,5 
χουτάβια κουτάβια 42 4,3 4,4 
χλούβια κλούβια 7 4,3 4,4 

θραγουδιόταν τραγουδιόταν 6 9,3 6,2 
λουχουµιών λουκουµιών 7 27,7 2,5 
βαχτιστήρια βαφτιστήρια 10 4,2 3,6 
σεχώριο συχώριο 7 43,0 10,1 
εγγουριών αγγουριών 11 8,7 2,2 
φαρελίσια βαρελίσια 10 35,5 6,1 
σχυλίσιες σκυλίσιες 11 21,4 13,2 

Λί
γε
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

φαλικαρίσιο παλικαρίσιο 18 

ουρανικό i 

20,9 7,4 
µπητούγια µπετούγια 4 0,01 0,2 
ξαλογιάζει πλαγιάζει 9 0,1 0,0 
λακιάσει λεκιάσει 7 0,2 0,2 

καλαφλιάσει καραφλιάσει 3 0,2 0,1 
κιλιόχρονα χιλιόχρονα 3 0,2 0,4 
λακανιάζει λαχανιάζει 9 0,2 0,2 
χουνιόταν κουνιόταν 47 0,5 0,3 
βαλθοτόπια βαλτοτόπια 11 0,2 0,5 
ντραπιαστικό ντροπιαστικό 10 0,2 0,5 

Λί
γε
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

ρωφιάνος ρουφιάνος 44 

ουρανικό ουρανικό 

0,5 0,5 
ρηλαθέβια εξωλέµβια 16 4,3 4,4 
ζεφόβια µακρόβια 28 4,3 4,4 

λεφαρδιότωµα εγκαρδιότητα 84 9,3 6,2 
τρειτουµιών τρικυµιών 7 27,7 2,5 
βρουδουδήρια ακρωτήρια 16 4,2 3,6 Π

ολ
λέ
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

γκακεκόδριο υποχόνδριο 44 

i i 

43,0 10,1 
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τηρβαριών καρχαριών 36 8,7 2,2 
βειξέσια θεσπέσια 35 35,5 6,1 

κατρεβίσιες αφροδίσιες 9 21,4 13,2 

 

ψεθλοκώσσιο υπογλώσσιο 29 

  

20,9 7,4 
θωγγισόγια λεξιλόγια 4 0,01 0,2 
ωλογιάτησαν εξυγιάνθηκαν 14 0,1 0,0 
φυλοικιάτριας ενοικιάστριας 5 0,2 0,2 
φιτσελιάτει εµβολιάσει 17 0,2 0,1 
ντυλιόσηνα κυλιόµενα 48 0,2 0,4 
εφτινιάζει εξιχνιάζει 8 0,2 0,2 
εγκωνιόσιρο γωνιόµετρο 5 0,5 0,3 
ουβλοτράπια στηθοσκόπια 3 0,2 0,5 
φηνολεπιατή θερµοκηπιακή 7 0,2 0,5 

Π
ολ
λέ
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

δογκισαφιάσει ενταφιάσει 30 

i ουρανικό 

0,5 0,5 
τζεληχέβιες αιωνόβιες 16 0,4 2,2 
ντεµιαθρία ηµιαργία 24 0,2 3,7 
δαχρεκιών αγροικιών 14 2,7 0,4 
λαξωσήδειες επιτήδειες 8 0,0 2,0 
ντατορεθιών ακολουθιών 57 4,8 0,4 
φλενηζιθιών αργοµισθιών 4 4,8 0,4 

ρουνωδυόφηνη καταδυόµενη 3 0,4 4,0 

Π
ολ
λέ
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

ντρώγιες λόγιες 19 

i µικτή 

2,4 0,5 
βρουφάβια κουτάβια 42 4,3 4,4 
γρούβια κλούβια 7 4,3 4,4 

κρηξαδιόταν τραγουδιόταν 6 9,3 6,2 
φηχωµιών λουκουµιών 7 27,7 2,5 
ψαπληνήρια βαφτιστήρια 10 4,2 3,6 
γκλαψώριο συχώριο 7 43,0 10,1 
σαγγεριών αγγουριών 11 8,7 2,2 
φιτσεζίσια βαρελίσια 10 35,5 6,1 
θιζίσιες σκυλίσιες 11 21,4 13,2 

Π
ολ
λέ
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

βωγγικερίσιο παλικαρίσιο 18 

ουρανικό i 

20,9 7,4 
ζησούγια µπετούγια 4 0,01 0,2 
θουγογιάζει πλαγιάζει 9 0,1 0,0 
δρωκιάσει λεκιάσει 7 0,2 0,2 
φικαλιάσει καραφλιάσει 3 0,2 0,1 
σιλιόβονα χιλιόχρονα 3 0,2 0,4 
φλειρανιάζει λαχανιάζει 9 0,2 0,2 
φλενιόσαν κουνιόταν 47 0,5 0,3 
θροιξινόπια βαλτοτόπια 11 0,2 0,5 
ρειπιατσινό ντροπιαστικό 10 0,2 0,5 

Π
ολ
λέ
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

ξωφιάρος ρουφιάνος 44 

ουρανικό ουρανικό 

0,5 0,5 
χρουµπιάφει κοµπιάζει 20 10,1 0,4 
προυχληνιών σαπουνιών 23 1,9 0,3 
ντυµιανά θυµιατά 19 0,2 3,7 
ψηγκρούµια αγρίµια 36 0,2 3,7 
ντρηκιώζικο θρακιώτικο 18 2,7 0,4 
κλουµφηκιών βαµβακιών 7 2,7 0,4 
ζουσηόδειες µισοάδειες 10 0,0 2,0 
τζηρεθιών καλαθιών 30 4,8 0,4 
φλεταδυό καναδυό 16 0,4 4,0 

Π
ολ
λέ
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

ξουπρώγιες παπάγιες 3 

ουρανικό µικτή 

2,4 0,5 
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µηνερεακά δηµητριακά 348   4,2 3,6 
πενηρεακό αρτηριακό 340   4,2 3,6 
σποκάσαες θαλάσσιες 1045   21,4 13,2 
νηκαθώνεο µαραθώνιο 883   5,2 1,8 
θρηντέρωα αστέρια 1731   4,2 3,6 
χρηλερεών αστεριών 265   8,7 2,2 
παυκαρεών ζευγαριών 356   8,7 2,2 
τσωτατραών αθλητριών 432   8,7 2,2 
ζενενοραών πληροφοριών 12468   8,7 2,2 
κρουβύλεου εµφύλιου 945   3,7 1,5 
τωζουσουών εξουσιών 1679   14,8 1,4 
τσατούδουα τραγούδια 15086   2,1 1,1 
τεγγωβένεο ασηµένιο 1201   5,2 1,8 
φλεισεώνες νησιώτες 204   14,8 1,4 
βουξοτεσεών νοµοθεσιών 414   14,8 1,4 
λωρασαώσεις φαντασιώσεις 538   14,8 1,4 
πρεχολυρεών νοικοκυριών 1851   8,7 2,2 
σχαιντούβεα καλύβια 279   4,2 3,6 
ρωτερορεανό µεσηµεριανό 223   4,2 3,6 
τσυπηρεασµό λογαριασµό 15676   4,2 3,6 
χουσητρέβεα ενδοφλέβια 812   4,2 3,6 
λωρεπόπεο επιτόπιο 1022   0,3 0,5 
θεφερόπεο τηλεσκόπιο 238   0,3 0,5 
κεθρωλεών απωλειών 1261   0,4 0,9 
γαλεόµωρα χιλιόµετρα 8967   0,2 0,4 
στορογεών ρολογιών 258   0,1 0,7 
λουνίτσεα κορίτσια 3750   0,2 0,7 
τακλωάρια βιβλιάρια 1099   0,2 0,1 
στρολεάσει σχολιάζει 2710   0,2 0,1 
φλωνεάχρων κτηνιάτρων 300   0,2 0,2 
χρενεότηρα σπανιότερα 529   0,5 0,3 
ψουχνίπαια ερείπια 3064   0,2 0,5 
φλουπηγεών οδηγιών 1266   0,1 0,7 
δρυρεφάνει συννεφιάσει 388   0,5 0,5 
γκαθούγεων καινούργιων 551   0,1 0,6 
λαζουφήπαια θερµοκήπια 328   0,2 0,5 
βουγγιγεανή κολεγιακή 17   0,01 0,2 
βεναργεανές απεργιακές 4227   0,01 0,2 
ψαιναιάρουν γκρινιάζουν 201   0,2 0,2 

Π
ολ
λέ
ς 

αλ
λα
γέ
ς 

τακναόµαστε ξεχνιόµαστε 200   0,5 0,3 
       

ακλεφένος       

αλεστρακού       

ανησλάπεις       

αξόβλοξη       

απαστεβέκι       

αραγκοπά       

δαµνεστακό       

δεαρδαµπά       

δενοτροτεκό       

δεπαχτεκό       

Π
ολ
λέ
ς 
αλ
λα
γέ
ς 

/ f
ill

er
s 

διξαχτένος       
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εβεµικός       

εκταστεήφας       

ελιχτρακέ       

εξόρεσλη       

επαπλιψός       

επασλόβουν       

ηντοκλωχή       

καθέσποµα       

κανέρτος       

κεδαµόρι       

κεθόλισα       

κλαξεδές       

κουξαηρή       

κυµεληδό       

λακεχαρµίο       

λοσόσθαση       

µεξίτονας       

µετόσφαλη       

µοσοχλοτής       

µουγάθικο       

νταφένος       

ξάνιρτος       

ξιρούδεκο       

οκόνεντα       

οκωπτισά       

οµαθεχός       

οντέπλοτα       

οποσταγάς       

παθούµου       

πίχοντας       

πλαρυµπόναν       

πλησµόσταο       

πταρασβότος       

πτοθωµέσο       

πτορχανού       

ρεζαπόφεσµα       

σµονεχρόα       

σοστούχα       

σπαλεστοκή       

σπόλωρας       

στρακουµέθα       

σχονετάπανε       

φαχταψοταρί       

φεκτονίξοσι       

φραµοδίρο       

φτιψάχου       

χεφταψίνετο       

ψαλίκορες       

 

ψέρταλος       
 


